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 (احلدود إال ظثراهتؿ اهلقئات ذوي أؿقؾقا): حديث معـك

 .شاحلدود إٓ قمثراهتؿ اهلٞمئ٤مت ذوي أىمٞمٚمقا [ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وذوو» :ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى شوم٤مئدة» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

  .شاًمزًم٦م أطمدهؿ ومٞمزل سم٤مًمنم، يٕمرومقن ًمٞمًقا  اًمذيـ: قمثراهتؿ ي٘م٤مًمقن اًمذيـ اهلٞمئ٤مت

 رواي٦م ُمـ احلدي٨م ذيمر أن سمٕمد:  ش88/ 21» اًمٗمتح ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 :شم٘مقيتف إمم سمذًمؽ ُمِمػًما  قمٚمٞمف ؾم٤ميمًت٤م قم٤مئِم٦م قمـ داود أيب

 ومٞمف وهمػمه اًمؼم قمٌد اسمـ ٟم٘مؾ وىمد اًمتٕمزير، ي٘متيض ومٞمام اًمِمٗم٤مقم٦م ضمقاز ُمٜمف ويًتٗم٤مد

 وهل اعمًٚمؿ، قمغم اًمًؽم ٟمدب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ؾم٤مئر ومٞمف ويدظمؾ آشمٗم٤مق،

 .اإلُم٤مم يٌٚمغ مل ُم٤م قمغم حمٛمقًم٦م

 .(239/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افـدم صدق مـف ُظؾؿ إذا حد دم وؿع مـ ظذ افسس

شَمف ًمق[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]  ش.هلّزال ىم٤مًمف. ًمَؽ  ظمػماً  يم٤من سمثقسمَِؽ: ؾمؽَمْ

 ًمق» :هلزال سم٘مقًمف اعمراد وُم٤م احلدي٨م، سمٗم٘مف يتٕمٚمؼ رء وسم٘مل [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

ش اعمٜمت٘مك» ذم اًم٤ٌمضمل ومنه وًمذًمؽ! إـمالىمف؟ قمغم ُمراد همػم فم٤مهره وم٢من ،...شؾمؽمشمف

 وأيب - ط - اًمٜمٌل وإظم٤ٌمر أُمره، إفمٝم٤مر ُمـ أفمٝمرشمف ٤ممم يريد» :سم٘مقًمفش 7/235»

 قمغم اًمرداء ومٞمف ذيمر وإٟمام ظمٓمٞمئتف، ويمتامن سم٤مًمتقسم٦م، ي٠مُمره سم٠من ؾمؽمه ومٙم٤من سمف، وقمٛمر سمٙمر

 يِمٝمد ممـ سمردائؽ شمًؽمه سم٠من إٓ ؾمؽمه إمم اًمًٌٞمؾ دمد مل ًمق أنف: سمٛمٕمٜمك اعم٤ٌمًمٖم٦م، وضمف

 وٟم٘مٚمف ش.وأطمٙمؿ أقمٚمؿ واهلل. قمٚمٞمف احلد إىم٤مُم٦م إمم وشم٥ًٌم أت٤مه، مم٤م أومْمؾ ًمٙم٤من قمٚمٞمف:

 ُمـ قمغم حمٛمقل احلدي٨م أن واخلالص٦م: .وأىمره قمٜمف،ش 21/215ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 وقمدم قمٜمف، اًمًؽم ومٞمٜمٌٖمل اًمزٟمك، قم٤مدشمف ُمـ وًمٞمس ومٕمؾ ُم٤م قمغم اًمٜمدم ذم ُم٤مقمز ُمثؾ يم٤من

 ٓ اًمذي هق ومٝمذا واًمتٝمتُّؽ، إؿم٤مقمتف إمم أُمره ووصؾ ٓ: ُمـ سمخالف سمف: اًمتِمٝمػم
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 واٟمٔمر. ومٞمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمٙمؿ ًمٞم٘مٞمؿ احل٤ميمؿ إمم أُمره رومع ويٜمٌٖمل قمٚمٞمف، اًمًؽم جيقز

 ش. 4/76ش »اعمرىم٤مة» هلذا

 .(2362/ 7/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 صحقحة تقبة تاب ظؿـ يسؼط احلد

ة أن. أبٞمف قمـ اًمٙمٜمدي وائؾ سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ  اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ظمرضم٧م اُمرأ

 وم٤مٟمٓمٚمؼ، ومّم٤مطم٧م، ُمٜمٝم٤م، طم٤مضمتف وم٘م٣م ومتجٚمٚمٝم٤م، رضمؾ، ومتٚم٘م٤مه٤م اًمّمالة، شمريد ط

 اًمرضمؾ وم٠مظمذوا وم٤مٟمٓمٚم٘مقا  ويمذا، يمذا يب ومٕمؾ اًمرضمؾ ذاك إن: وم٘م٤مًم٧م رضمؾ قمٚمٞمٝم٤م وُمر

 ،ط اهلل رؾمقل سمف وم٠متقا  هذا، هق ٟمٕمؿ: وم٘م٤مًم٧م وأتقه٤م، قمٚمٞمٝم٤م وىمع أنف فمٜم٧م اًمذي

 ص٤مطمٌٝم٤م، أن٤م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل قمٚمٞمٝم٤م، وىمع اًمذي ص٤مطمٌٝم٤م ىم٤مم ًمػمضمؿ، سمف أُمر ومٚمام

 وىمع اًمذي ًمٚمرضمؾ وىم٤مل طمًٜم٤م، ىمقٓ ًمٚمرضمؾ وىم٤مل ًمؽ، اهلل همٗمر وم٘مد اذهٌل: هل٤م وم٘م٤مل

  .شُمٜمٝمؿ ًم٘مٌؾ اعمديٜم٦م أهؾ شم٤مهب٤م ًمق شمقسم٦م شم٤مب ًم٘مد» :وىم٤مل ارمجقه،: قمٚمٞمٝم٤م

 شم٤مب قمٛمـ يً٘مط احلد أن وهل ه٤مُم٦م، وم٤مئدة احلدي٨م هذا وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 - 27/  33» ومراضمٕمف شاإلقمالم» ذم ًمف سمح٨م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذه٥م وإًمٞمف صحٞمح٦م شمقسم٦م

 .شاًمًٕم٤مدة ُمٓمٌٕم٦م 13

 .(567/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بافـار اجلاين حرق حتريؿ

 سمٕمثف ط اهلل رؾمقل أن» :ط اًمٜمٌل ص٤مطم٥م إؾمٚمٛمل قمٛمرو سمـ محزة قمـ

 ،شسم٤مًمٜم٤مر وم٠مطمرىمقه ومالٟم٤م قمغم ىمدرشمؿ إن» :وم٘م٤مل قمذرة، ُمـ رضمؾ إمم ُمٕمف ورهٓم٤م

 أنتؿ إن» :ىم٤مل صمؿ ومردهؿ أثرهؿ، ذم أرؾمؾ أو ٟم٤مدهؿ ُمٜمف شمقاروا إذا طمتك وم٤مٟمٓمٚم٘مقا 

 ًمف شمرضمؿ] .شاًمٜم٤مر رب سم٤مًمٜم٤مر يٕمذب وم٢مٟمام سم٤مًمٜم٤مر، حترىمقه وٓ وم٤مىمتٚمقه قمٚمٞمف ىمدرشمؿ

 .سم٤مًمٜم٤مر اجل٤مين طمرق حتريؿ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم

 .(99/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ؟«افسػر دم األيدي تؼطع ال» :حديث معـك

  ؟شاًمًٗمر ذم إجدي شم٘مٓمع ٓ: »طمدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 . اًمٖمزو سم٤مًمًٗمر اعم٘مّمقد :اًمِمٞمخ

  (:.. 55:  22/   51/   واًمٜمقر اهلدى)

 امرئ دم حيؾ ال»: وافسالم افصالة ظؾقف ؿقفف بغ جيؿع ـقػ

 دم افدم تبقح افتل األخرى افـصقص وبغ ،«ثالث دم إال مسؾؿ

 افثالث؟ هذه ؽر

 ُمًٚمؿ اُمرئ دم حيؾ ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سملم جيٛمع يمٞمػ :اًم١ًمال

 اًمثالث؟ هذه همػم ذم اًمدم شمٌٞمح اًمتل إظمرى اًمٜمّمقص وسملم ،شصمالث ذم إٓ

 ُمثؾ؟ :اًمِمٞمخ

 .هبٞمٛم٦م قمغم وىمع وُمـ اًمراسمٕم٦م، ذم اخلٛمر ذب ُمـ :اًم٤ًمئؾ

 .إًمٞمف أوٞمػ ضمديد ذع زاد وم٢مذا ذقم٤ًم، يم٤من هذا :اًمِمٞمخ

  (33: 17: 44/ 485/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يؼقؿ ال بؾد دم يتطفر أن ويريد احلد يقجب ؾعال ارتؽب مـ

 احلدود

 أي أو اًمنىم٦م أو اًمزٟم٤م ضمريٛم٦م ارشمٙم٥م اًمٜم٤مس أطمد: هٜم٤م اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ وضمقد ًمٕمدم واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمل احلٙمؿ قمٚمٞمف يٓمٌؼ ومل أظمرى، ضمريٛم٦م

 قمٚمامً  إج٤مم، هذه ذم قمٚمٞمف اًمنمقمل احلٙمؿ هق ومام إج٤مم، هذه ذم إطمٙم٤مم هذه يٓمٌؼ
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 ذٟمٌف؟ قمـ شم٤مب اصمٜملم طم٤مًمف، قمغم يزال وٓ ذٟمٌف قمـ شم٤مئ٥م همػم أوًٓ  سم٠منف

 هذا ٕن اًم١ًمال: هذا ُمثؾ ي٠ًمل ٓ ذٟمٌف قمـ يرشمدع ومل يت٥م مل اًمذي :اًمِمٞمخ

 هذا ُمثؾ يّمدر أن يّمح إٟمام اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ يٓمٝمره أن قمغم حيرص ٓ فذٟمٌ قمغم اعمٍم

 هذا احلد، يًتحؼ ذٟم٥م ُمـ أو طمد ُمـ ُمٜمف صدر ُم٤م قمغم ٟمدم ؿمخص ُمـ اًم١ًمال

 حمرُم٤مً  واىمع ُمـ ومٕمالً  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا اًم١ًمال، هذا ُمثؾ ي٠ًمل أن ُمٜمف ّمقرتي أن ممٙمـ

 ُمـ ـم٤مهر وهق وضمؾ قمز اهلل يٚم٘مك أن وأراد اًمزُم٤من، هذا ذم اعمٌتغم اًمِم٤مب هذا ُمـ

 ي٘مٞمؿ ُمـ اًمٞمقم إؾمػ ُمع يقضمد ٓ يم٤من وًمق ضمداً  ضمداً  ؾمٝمؾ إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مُٕمر ذٟمٌف

 اهلل ُمـ رمح٦م هل اًمنمقمٞم٦م احلدود إىم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدول هذه ذم اًمنمقمٞم٦م احلدود

 ُأْوزِم  َي٤م طَمٞم٤َمةٌ  اًْمِ٘مَّم٤مصِ  ذِم  َوًَمُٙمؿْ ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ وضمؾ قمز

٤ٌَمِب   ًمف ـمٝمرة ذًمؽ يم٤من اعمحدود قمغم ُأىمٞمؿ ُم٤م إذا احلد ٕن ذًمؽ[ 279:اًمٌ٘مرة﴾ ]إًَْم

 ُمٜمف ووىمع ومٞمف شمقرط اًمذي ًمٚمٛمجتٛمع وسم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ًمف، وشمقسم٦م ًمف وشمزيمٞم٦م

: ىم٤مل وهلذا ذٟمٌف، سمٛمثؾ يّم٤مب ىمد ممـ ًمٖمػمه قمؼمة يٙمقن أضمٚمف ُمـ د  وطُم  اًمذٟم٥م ذًمؽ

 ُم٤مت أنف وًمق ًمٚمِمٕم٥م، وطمٞم٤مة ًمألُم٦م طمٞم٤مة أي[ 279:اًمٌ٘مرة﴾ ]طَمٞم٤َمةٌ  اًْمِ٘مَّم٤مصِ  ذِم ﴿

 يقضمد وٓ أُم٤م قمٚمٞمف، احلد سم٢مىم٤مُم٦م ذٟمٌف ُمـ ـُمّٝمر أنف دام ُم٤م ًمف ظمػم أظمرة ذم طمٞم٤مشمف ًمٙمـ

 ؾمٛمح٤مً  ؾمٝمالً  ـمري٘م٤مً  اإلٟم٤ًمن هذا عمثؾ وضمؾ قمز اهلل ضمٕمؾ وم٘مد احلد ي٘مٞمؿ ُمـ اًمٞمقم

 سمٛمثؾ يّم٤مب ممـ يرهم٥م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع إن سمؾ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم يتقب أن وذًمؽ

 ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ هٜم٤مك يم٤من ًمق: أي قمٚمٞمف، احلد ي٘مٞمؿ عمـ ٟمٗمًف يٕمرض ٓ أن اعمٕمّمٞم٦م هذه

 طمد ذم اًمِمٕم٥م أومراد أطمد وىمع صمؿ يًتح٘مٝم٤م، ُمـ قمغم اهلل وطمدود اهلل ذيٕم٦م ي٘مٞمؿ

 ًمذاك ذٟمٌف قمـ يٙمِمػ وأٓ ٟمٗمًف، قمغم يًؽم سم٠من ي٠مُمره وم٤مإلؾمالم اهلل طمدود ُمـ

 اعمرأة سمتٚمؽ زٟم٤م اًمذي ُم٤مقمز ىمّم٦م شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ ُمٜمف، يٓمٝمره أن يريد اًمذي احل٤ميمؿ

 احلد إىم٤مُم٦م ُمٜمف يٓمٚم٥م وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف، اهلل صغم اًمٜمٌل إمم ضم٤مء طمٞم٨م اًمٖم٤مُمدي٦م،

 إمم اًمًالم قمٚمٞمف قمٜمف وم٤مٟمحرف اًمٞمٛمٜمك اجلٝم٦م ُمـ ضم٤مءه ـمٝمرين، اهلل رؾمقل ي٤م: سم٘مقًمف

 شمًٛمٕمٜمل وٓ قمٜمل وضمٝمؽ همّٞم٥م احل٤مل سمٚم٤ًمن ي٘مقل يم٠منف ضمداً  واوح اًمٞمنى، اجلٝم٦م

 اهلل رؾمقل ي٤م: إظمرى اجلٝم٦م إمم ومج٤مءه يّٓمٝمر، أن يريد اًمرضمؾ ًمٙمـ هذه، يمٚمٛمتؽ

 ي٤م: إومم اجلٝم٦م إمم ومج٤مءه.. ُمرات صمالث هٙمذا قمٜمف وضمٝمف سف أجْم٤مً  ـمّٝمرين،
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 احلد إىم٤مُم٦م ُمـ يٓمٚمٌف ُم٤م ذم ضم٤مد هذا ُم٤مقمزاً  سم٠من ط اًمٜمٌل قمرف ـمٝمرين، اهلل رؾمقل

 اًمٚمٗمظ، هذا ُمٕمٜمك ُم٤م اؾمتٜمٙمٝمقه،.. اؾمتٜمٙمٝمقه: وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف، اهلل صغم وم٘م٤مل قمٚمٞمف،

 ٓ سمام هيذي ومٝمق وؾمٙمران، ذسم٤من رضمؾ ًمٕمٚمف ومٛمف رائح٦م رائحتف، ؿمٛمقا  يٕمٜمل

 وم٠مُمر وم٠مظمؼموه اخلٛمر، ُمـ ٟمٔمٞمػ ومؿ رائح٦م ومٛمف رائح٦م اؾمتٜمَٙمٝمقه اؾمتٜمِٙمٝمقه،.. يدري

 رمجقه اًمذيـ سمٕمض ومتٙمٚمؿ ُم٤مت، طمتك ومرمجقه سم٤محلج٤مرة، فسمرمج واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 شمقسم٦م شم٤مب ًم٘مد: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمزٟم٤م ذم وىمع ٕنف ُم٤مقمز ذم وـمٕمـ همٛمز ومٞمٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م

ٛم٧م ًمق ًّ  .ًمقؾمٕمتٝمؿ اعمديٜم٦م أهؾ قمغم ىُم

 أول ذم أراد ط اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم وهل اًم٘مّم٦م هذه ذم ٟمرى ومٜمحـ 

 قمٚمٞمف، احلد إىم٤مُم٦م سمٓمٚم٥م وًمق اًمٜم٤مس أُم٤مم ٟمٗمًف يٗمْمح أٓ اًمرضمؾ يٍمف أن إُمر

 هذه ُمـ سمٌمء اسمتكم ُمـ: ُمٕمٜم٤مه ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ اًمٜمتٞمج٦م، وقمرومتؿ

 .اًمًؽم حي٥م ؾمتػم وضمؾ قمز وم٤مهلل ؽم،ومٚمٞمًت اًم٘م٤مذورات

 ي٘مؾ وٓ ٟمٗمًف يٗمْمح ٓ ومٚمٞمًتؽم اًم٘م٤مذورات هذه ُمـ سمٌمء اسمتكم ُمـ: اًمِم٤مهد 

 ومٕمٚم٧م أن٤م اإلظمقان أو إصدىم٤مء أو اعمِم٤مئخ ٕطمد ي٘مؾ ٓ.. اًمزُم٤من هذا ذم ظم٤مص٦م

 وضمؾ قمز اهلل إمم شم٥م ضمداً  ؾمٝمؾ اجلقاب ٓ.. قمكمّ  احلد ي٘مٞمؿ ُمـ دأري وأن٤م ويمذا، يمذا

 شمٕمزم وأن وم٤مشمؽ، ُم٤م قمغم شمٜمدم أن :أوًٓ  ؟اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م ذوط هل ُم٤م ّمقطم٤ًم،ٟم شمقسم٦م

 يٗمْمح أن سم٤معمًٚمؿ طم٤مضم٦م ٓ إذاً  اًمّم٤محل٦م، إقمامل ُمـ شُمٙمثر أن :وصم٤مًمث٤مً  شمٕمقد، أٓ قمغم

 اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م.. احلقسم٦م متحق اًمتقسم٦م ٓ،..! احلد سم٢مىم٤مُم٦م ُيٓمّٝمر أن يريد أنف سمزقمؿ ٟمٗمًف

 إن ُمٜمف طمّمؾ ُم٤م قمغم يٜمدم أن: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت يمام ذوـمٝم٤م ًمٙمـ احلد، ُم٘م٤مم شم٘مقم

 رء أي.. ٟمٛمٞمٛم٦م يم٤من إن همٞم٦ٌم، يم٤من إن مخر، ذب يم٤من إن هىم٦م، يم٤من إن زٟم٤م، يم٤من

 ىمقًمف ذًمؽ اًمّم٤محل٦م، إقمامل ُمـ ويٙمثر يٕمقد أٓ قمغم ويٕمزم وم٤مت ُم٤م قمغم يٜمدم يم٤من

: أوص٤مومٝمؿ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمرمحـ قم٤ٌمد ذيمر طمٞمٜمام اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٍميح شمٕم٤ممم

ـَ ﴿   َُمعَ  َيْدقُمقنَ  ٓ َواًم ِذي
ِ
ً  اّلل  تِل اًمٜم ْٗمَس  َيْ٘مُتُٚمقنَ  َوٓ آظَمرَ  لِِإَ مَ  اًم  ُ  طَمر  ٓ   اّلل   َوٓ سم٤ِمحْلَؼ   إِ

ـْ  َيْزُٟمقنَ  * ُُمَٝم٤مًٟم٤م ومِٞمفِ  َوََيُْٚمدْ  اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  اًْمَٕمَذاُب  ًَمفُ  ُيَْم٤مقَمْػ * َأث٤َمًُم٤م َيْٚمَؼ  َذًمَِؽ  َيْٗمَٕمْؾ  َوَُم

  ٓ ـْ  إِ ـَ  شَم٤مَب  َُم ُل  وَم٠ُمْوََلَِؽ  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  َوقَمِٛمَؾ  َوآَُم ُ  ُيٌَد  ٜم٤َمٍت  ؾَمٞم ئ٤َمهِتِؿْ  اّلل  ًَ ُ  َويَم٤منَ  طَم  اّلل 



   يمت٤مب احلدود   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ـْ  *َرطِمٞماًم  هَمُٗمقًرا   إمَِم  َيُتقُب  وَم٢ِمٟم فُ  َص٤محِل٤ًم َوقَمِٛمَؾ  شَم٤مَب  َوَُم
ِ
 -68:اًمٗمرىم٤من﴾ ]َُمَت٤مسًم٤م اّلل 

 إؾمػ ُمع اًمٞمقم طمدود وٓ طمدًا، ذقم٤مً  قمٚمٞمف يًتحؼ ذٟم٤ٌمً  ارشمٙم٥م ُمـ يمؾ إذاً [ 72

 ُمـ ُمٙمثراً  يٕمقد أٓ قمغم قم٤مزُم٤مً  ومٕمؾ، ُم٤م قمغم ٟم٤مدُم٤مً  اهلل إمم يٕمقد أن همػم قمٚمٞمف ومام

ٓ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك هذا اًمّم٤محل٦م إقمامل ـْ  إِ ـَ  شَم٤مَب  َُم  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  َوقَمِٛمَؾ  َوآَُم

ُل  وَم٠ُمْوََلَِؽ  ُ  ُيٌَد  ٜم٤َمٍت  ؾَمٞم ئ٤َمهِتِؿْ  اّلل  ًَ  [.73:اًمٗمرىم٤من﴾ ]طَم

 (33:  33:  23/ 726/واًمٜمقر اهلدى)



 اخلنز عزب حد





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمد ذب اخلٛمر 

 

25 

 افرابعة ادرة دم تعزيًرا افؼتؾ اخلؿر صارب حد

 ذسمقا  إن صمؿ وم٤مضمٚمدوهؿ، اخلٛمر ذسمقا  إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شوم٤مىمتٚمقهؿ شاًمراسمٕم٦م» ذسمقا  إن صمؿ وم٤مضمٚمدوهؿ، ذسمقا  إن صمؿ وم٤مضمٚمدوهؿ،

 [.شمٕمزيًرا  اًم٘متؾ اًمراسمٕم٦م اعمرة ذم اخلٛمر ؿم٤مرب طمد:  سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(347/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 باب مـ وفؽـف مـسقخ ؽر حمؽؿ افرابعة دم اخلؿر صارب ؿتؾ

 افتعزير

 .اًمراسمٕم٦م ذم اًم٘متؾ أن قمغم إطم٤مدي٨م أيمثر  [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ذم يقضمد ٓ سمام ؿم٤ميمر أمحد اعمح٘مؼ: ـمرىمٝم٤م وظمرج قمٚمٞمٝم٤م، اًمٙمالم اؾمت٘مَم وىمد

 ش.91 - 49/  9» ومراضمٕمف همػمه،

 وهق ُمٜمًقخ، همػم حمٙمؿ اًمراسمٕم٦م ذم اًم٘متؾ أن ومٞمف طم٘مؼ قمٔمٞمؿ سمح٨م وهق

 ي٘متؾ: مل يره مل وإن ىمتؾ، اإلُم٤مم رآه إذا اًمتٕمزير: سم٤مب ُمـ أنف ٟمرى وًمٙمٜمٜم٤م اًمّمقاب:

 مل وإن اًم٘مٞمؿ: اسمـ قمـ ٟمٗمًف هق طمٙم٤مه يمام ُمٜمف، سمد ٓ اًمذي احلد ومٝمق اجلٚمد: سمخالف

 !يرشمْمف

 (3/315) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 تعزير أم ثابت حد هق هؾ افرابعة دم اخلؿر صارب ؿتؾ

 وم٤مضمٚمدوه اًمث٤مين ؾمٙمر إذا صمؿ وم٤مضمٚمدوه هطمدوا أؾمٙمر إذا طمدي٨م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 إذا يٕمٜمل احلدي٨م يمٞمػ وم٤مىمتٚمقه اًمراسمع ؾمٙمر وإذا وم٤مضمٚمدوه اًمث٤مًم٨م ؾمٙمر إذا صمؿ

 .ؾمٞم٘متؾ اًمراسمٕم٦م ؾمٙمرت



   طمد ذب اخلٛمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 سمام حيٙمٛمقن اًمذيـ سم٤محلٙم٤مم شمتٕمٚمؼ اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ احلدي٨م :اًمِمٞمخ

 ذب سم٠من اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ رأى وم٢مذا اهلل، أنزل سمام حيٙمٛمقن ٓ اًمذيـ وًمٞمس اهلل، أنزل

 سم٠منف اعمًٚمٛملم قمغم يٕمٚمـ ومٝمق اًمٕم٘مقسم٦م، شمٖمٚمٞمظ ومرأى إُم٦م ذم واٟمتنم اؾمتنمى اخلٛمر

 أن ومٚمف ىمتؾ، اًمراسمٕم٦م ذب وإذا ضمٚمد، اًمث٤مًمث٦م ضمٚمد اًمث٤مٟمٞم٦م ضمٚمد ُمرة أول ذب ُمـ

 واوح اعمًتٛمر احلد سم٤مب ُمـ وًمٞمس اًمتٕمزير سم٤مب ُمـ اًمراسمٕم٦م ذم ي٘متؾ ذًمؽ ي٘متؾ

 .اجلقاب

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

  (33:  15: 15/   689/  واًمٜمقر اهلدى) 



  الكتل حد





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمد اًم٘متؾ 
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 هدر ؾدمف وضعف ثؿ شقػف صفر مـ

 .شهدر ومدُمف ووٕمف، صمؿ ؾمٞمٗمف ؿمٝمر ُمـ[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

: أي - يِمدد وىمد سم٤مًمتخٗمٞمػ - شؿمٝمر ُمـ» أن احلدي٨م ُمٕمٜمك [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 وٓ دي٦م ٓ: أي شهدرا ومدُمف» سمف، ييهبؿ اًمٜم٤مس ذم: أي شووٕمف صمؿ ؾمٞمٗمف،» ؾمؾ،

 ووٕمف صمؿ ؾمٞمٗمف ؿمٝمر ُمـ» :سم٘مقًمف اًمٜم٤ًمئل اإلُم٤مم سمذًمؽ ًمف شمرضمؿ وىمد. سم٘متٚمف ىمّم٤مص

  .شاًمٜم٤مس ذم

 .(456/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼاتؾ تقبة

! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل ؾم٤مئؾ ؾم٠مخف أنف: قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع قمـ

 وم٠مقم٤مد! شم٘مقل؟ ُم٤مذا: - ؿم٠منف ُمـ يم٤معمتٕمج٥م - قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل شمقسم٦م؟ ُمـ ًمٚم٘م٤مشمؾ هؾ

 ًمف أنك: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل صمؿ. صمالصم٤م أو ُمرشملم! شم٘مقل؟ ُم٤مذا: ًمف وم٘م٤مل ُم٠ًمختف، قمٚمٞمف

 ُمتٚم٤ٌٌم يديف سم٢مطمدى رأؾمف ُمتٕمٚم٘م٤م اعم٘متقل ي٠ميت» :ي٘مقل ط ٟمٌٞمٙمؿ ؾمٛمٕم٧م! اًمتقسم٦م؟

 ًمرب اعم٘متقل ومٞم٘مقل اًمٕمرش، سمف ي٠ميت طمتك دُم٤م، أوداضمف شمِمخ٥م إظمرى، سمٞمده ىم٤مشمٚمف

 .شاًمٜم٤مر إمم سمف ويذه٥م شمٕم٧ًم،: ًمٚم٘م٤مشمؾ اهلل ومٞم٘مقل. ىمتٚمٜمل هذا: اًمٕم٤معملم

 قمغم واجلٛمٝمقر ـمرق، ُمـ قمٜمف ُمِمٝمقر شاًمتقسم٦م ًمف وأنك» :قم٤ٌمس اسمـ وىمقل

 وىمد اجلٛمٝمقر، ىمقل إمم قمٜمف شمراضمٕمف قمغم يدل ُم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ صح وىمد ظمالومف،

 ش. 722» ص ش1799» سمرىمؿ أيت احلدي٨م حت٧م ذًمؽ ذطم٧م

 .(445-444/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



   طمد اًم٘متؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 افؼاتؾ تقبة

 اعم١مُمـ ًم٘م٤مشمؾ جيٕمؾ أن اهلل أبك: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 اهلل أن ُمـ اعمٕمٚمقم ُمع يتٕم٤مرض ٓ سمام احلدي٨م هلذا اعمٛمٙمـ اًمتٗمًػم هق ُم٤مش شمقسم٦م

 اًمٙمٗمر؟ ُمـ أؿمٜمع اعم١مُمـ ىمتؾ ومٝمؾ أؾمٚمؿ، إذا اًمٙم٤مومر قمغم يتقب

 .أدري ٓ اًمٕمٚمؿ ٟمّمػ :اجلقاب :اًمِمٞمخ

 (33:33:35/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 فؼاتؾ تقبة ال بلكف: ؿقفف ظـ ظباس ابـ رجقع

 ،قمٛمدا ًمٚم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م ٓ: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 قمغم واجلٛمٝمقر طمجر، واسمـ يمثػم اسمـ ىم٤مل يمام يمثػمة ـمرق ًمف قمٜمف، ُمِمٝمقر وهذا

 وٓ ذًمؽ، ذم سحي٦م شاًمٗمرىم٤من» وآي٦م ومٞمف، ري٥م ٓ اًمذي اًمّمقاب وهق ظمالومف،

 ضمدا، فم٤مهر وهذا شمقسمتف، ذم وًمٞم٧ًم اًم٘م٤مشمؾ قم٘مقسم٦م ذم هذه ٕن شاًمٜم٤ًمء» آي٦م خت٤مًمٗمٝم٤م

 ُمـ ٓسمد أنف رأج٧م قمٜمف، اًمرواي٤مت سمٕمض ذم قمٚمٞمف وىمٗم٧م يمام إًمٞمف رضمع ًمذًمؽ ويم٠منف

 أت٤مه أنف :قمٜمف ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء رواه ُم٤م: إومم: هل٤م احل٤مومٔملم وإهمٗم٤مل ًمٕمزهت٤م، ذيمره٤م

 شمٜمٙمحف، أن وم٠مطم٧ٌم همػمي وظمٓمٌٝم٤م شمٜمٙمحٜمل، أن وم٠مب٧م اُمرأة ظمٓم٧ٌم إين: وم٘م٤مل رضمؾ،

 اهلل إمم شم٥م» : ىم٤مل. ٓ: ىم٤مل طمٞم٦م؟ أُمؽ: ىم٤مل شمقسم٦م؟ ُمـ زم ومٝمؾ وم٘متٚمتٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ومٖمرت

 طمٞم٤مة قمـ ؾم٠مختف مل: قم٤ٌمس اسمـ وم٠ًمخ٧م ومذه٧ٌم. شاؾمتٓمٕم٧م ُم٤م إًمٞمف وشم٘مرب وضمؾ، قمز

 أظمرضمف. شاًمقاًمدة سمر ُمـ وضمؾ قمز اهلل إمم أىمرب قمٛمال أقمٚمؿ ٓ إين» :وم٘م٤مل أُمف؟

 .شاًمّمحٞمحلم» ذط قمغم صحٞمح سمًٜمد ش4 رىمؿش »اعمٗمرد إدب» ذم اًمٌخ٤مري



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمد اًم٘متؾ 
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: ىم٤مل ، شُمتٕمٛمدا ُم١مُمٜم٤م ي٘متؾ وُمـ»: ىمقًمف ذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م

 ضمٞمد، سمًٜمد ش238 / 5» ضمرير اسمـ أظمرضمف. اهلل يًتٖمٗمر أن إٓ شمقسم٦م، ًم٘م٤مشمؾ ًمٞمس

 أن إٓ» :وم٘م٤مل ٟمٗمًف قمغم اؾمتدرك صمؿ إول، ىمقًمف قمغم ًمف، يٖمٗمر ٓ أنف يٕمٜمل وًمٕمٚمف

 .أقمٚمؿ واهلل. شاهلل يًتٖمٗمر

 .(722/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتعذيب مـ خقًؾا االكتحار جيقز هؾ

 اجلامقم٦م ُمـ ومتقى هٜم٤مك ومٞمٙمؿ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 يٕمؽمف طمتك ًمٚمتٕمذي٥م وشمٕمرض اجلامقم٦م أومراد أطمد قمغم ىمٌض إذا: ُمٍم ذم اإلؾمالُمٞم٦م

 .آٟمتح٤مر ًمف أضم٤مزوا مج٤مقمتف أومراد قمغم

 إذا واهلرؾمؽ اًمٌقؾمٜم٦م ذم: ي٘مقل: ومٞمف ُمرشمٌط ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمٕمده اًمذي اًم١ًمال يمذًمؽ

ة شمٕمرو٧م  قمروٝم٤م؟ قمـ أو ٟمٗمًٝم٤م قمـ دوم٤مقم٤مً  آٟمتح٤مر هل٤م جيقز هؾ ًمالهمتّم٤مب، اعمرأ

 يّمٞمٌٝم٤م أو يّمٞمٌف ىمد ُم٤م ٕن ٟمٗمًٝم٤م: شمٜمحر أن اعمًٚمٛم٦م أو ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 اٟمتح٤مره أُم٤م قمٛمٚمٝم٤م، ُمـ ًمٞم٧ًم ٕهن٤م سمف: ُمٙمٚمٗم٦م ًمٞم٧ًم ومٝمذا ًمٕمرض، هتؽ أو ىمتؾ ُمـ

 ذم دًمٞمؾ آٟمتح٤مر هذا ٕن يٜمتحر: أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ قمٛمٚمٝم٤م، ُمـ ومٝمق اٟمتح٤مره٤م أو

 يتح٘مؼ أن إٓ اعمًٚمؿ قمغم ومام وًمذًمؽ وىمدره: اهلل ىمْم٤مء قمغم آقمؽماض قمغم اًمٖم٤مًم٥م

ٌُْٚمَقٟم ُٙمؿْ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام سم٤مًمّمؼم يتدرع وأن   َوًَمٜمَ
ٍ
ء ـَ  سمٌَِمْ  َواجْلُقعِ  اخْلَْقِف  ُِم

ـَ  َوَٟمْ٘مصٍ  ِ  َواًمث َٛمَراِت  َوإَنُٗمسِ  إَُْمَقالِ  ُِم ـَ  َوسَمنم  ٤مسمِِري ـَ  *اًمّم  ِذي ٦ٌَمٌ  َأَص٤مسَمتُْٝمؿْ  إَِذا اًم   ُُمِّمٞم

  إِٟم ٤م ىَم٤مًُمقا 
ِ
 
ِ
ـْ  َصَٚمَقاٌت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُأْوََلَِؽ * َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم ٤م ّلل ِؿْ  ُِم  ُهؿُ  َوُأْوََلَِؽ  َوَرمْح٦َمٌ  َرهب 

 [.257 -255:اًمٌ٘مرة﴾ ]اعْمُْٝمَتُدونَ 

: وم٠مىمقل آٟمتٝم٤مء، ىم٤مرسم٧م اًم٤ًمقم٦م ٕن اجلٚم٦ًم هذه ظمت٤مم وهل يمٚمٛم٦م ُمـ زم سمد وٓ

، اإلؾمالُمٞم٦م اجلامقم٦م ُمـ ظم٤مص٦م يم٤محلٙمؿ هذا  أنٗمًٝمؿ أومتقا  أو سمٕمض أومتقا  أهنؿ زقمٛمقا

 .يٜمتحر أن ًمف جيقز أنف اًمٔم٤ممل احل٤ميمؿ يد ذم أؾمػماً  وىمع إذا أنف: وأومرادهؿ
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 ه١مٓء يّم٤مب ُم٤م سمٛمثؾ إوًمقن اعمًٚمٛمقن يّم٥م أخؿ! احلٙمؿ؟ هذا ضم٤مء أجـ ُمـ

 !اًمٗمتقى؟ هذه سمٛمثؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أومت٤مهؿ ومٝمؾ اعمت٠مظمرون،

 هق ُم٤م سم٢مىم٤مُم٦م آؾمتٕمج٤مل: وصم٤مٟمٞم٤مً  واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب أوًٓ  اجلٝمؾ سم٥ًٌم ي٠ميت هذا

 سم٤مًمٙمت٤مب احلٙمؿ ي٘مٞمؿ ومٙمٞمػ واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب سم٤مإلؾمالم احلٙمؿ إىم٤مُم٦م وهق واضم٥م

 !واًمًٜم٦م؟ اًمٙمت٤مب سمخالف قم٤مضمالً  يٗمتل ُمـ واًمًٜم٦م

 .سمحرُم٤مٟمف اسمتكم أواٟمف ىمٌؾ اًمٌمء اؾمتٕمجؾ ُمـ: ىمٞمؾ ًمذًمؽ

 حيٞمٞمٜم٤م وأن اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ؾمٌٞمؾ ٟمًٚمؽ أن يٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد. ـمٞم٦ٌم طمٞم٤مة وإي٤ميمؿ

  (33: 16: 46/ 718/ واًمٜمقر اهلدى)

  االكتحار حتريؿ

 ُمٜمف، ومجزع ضمراطم٤م، ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ومٞمٛمـ رضمؾ ضمرح[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمٌدي: وضمؾ قمز اهلل وم٘م٤مل ُم٤مت، طمتك قمٜمف اًمدم رىمك ومام يده، هب٤م ومخز ؾمٙمٞمٜم٤م وم٠مظمذ

 .شاجلٜم٦م قمٚمٞمف طمرُم٧م ٟمٗمًف سم٤مدرين

 [.آٟمتح٤مر حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(839/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ـديتف وديتف بف ؾقؼتؾ ـافذمل ادسؾؿ دم جعؾ مـ ؿقل رد

 أهؾ يٕمٜمل. قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ًمٜم٤م، ُم٤م هلؿ[ : »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ًمف أصؾ ٓ سم٤مـمؾ .شاًمذُم٦م

 اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم أخًٜم٦م قمغم اعمت٠مظمرة، إزُمٜم٦م هذه ذم اؿمتٝمر وىمد [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اعمذه٥م ذمش اهلداي٦م» ُمثؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٙمت٥م سمٌٕمض ُمٖمؽميـ واعمرؿمديـ، واًمدقم٤مة
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 ًم٘مقًمف يم٤معمًٚمٛملم، اعم٤ٌميٕم٤مت ذم اًمذُم٦م وأهؾ» :شاًمٌٞمقع» آظمر ذم ومٞمف، ضم٤مء وم٘مد احلٜمٗمل،

 .شقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ُم٤م هلؿ أن وم٠مقمٚمٛمٝمؿ احلدي٨م، ذًمؽ ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 احلدي٨م أقمرف مل» : ش4/55ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م: شخترجيف» ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ وم٘م٤مل

 يمت٤مب» ذم وهق ُمٕم٤مذ، طمدي٨م إٓ اعمٕمٜمك هذا ذم يت٘مدم ومل اعمّمٜمػ، إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي

 احل٤مومظ وواوم٘مف .شذًمؽ ومٞمٝمام وًمٞمس ،شاًمًػم يمت٤مب» ذم وهق سمريدة وطمدي٨م ،شاًمزيم٤مة

 ش. 189 صش »اًمدراي٦م» ذم

 وأن ،ط اهلل رؾمقل قمـ ًمف أصؾ ٓ احلدي٨م أن إمم احل٤مومٔم٤من أؿم٤مر وم٘مد: ىمٚم٧م

 أقمٚمؿ واهلل - يٕمٜمل وهق. احلدي٨م ذم ذًمؽ ورود زقمٛمف ذم وهؿ ىمدش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م

 اًمٞمٛمـ إمم ُمٕم٤مذا سمٕم٨م ط اًمٜمٌل أن» :اًمزيٚمٕمل إًمٞمف اًمذي وهق قم٤ٌمس: اسمـ طمدي٨م -

 رؾمقل وأين اهلل، إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة إمم وم٤مدقمٝمؿ يمت٤مب، أهؾ ىمقُم٤م شم٠ميت إٟمؽ: وم٘م٤مل

ش ..أُمقاهلؿ ذم صدىم٦م قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض اهلل أن وم٠مقمٚمٛمٝمؿ أـم٤مقمقك، هؿ وم٢من اهلل،

ه ُم٤م - همػمه ذم وٓ - ومٞمف ومٚمٞمس. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق. احلدي٨م  ص٤مطم٥م إًمٞمف قمزا

 :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط ىمقًمف وهق ذًمؽ، سمٓمالن قمغم يدل ُم٤م ضم٤مء ىمد سمؾ .شاهلداي٦م»

 طمرُم٧م وم٘مد ذًمؽ ومٕمٚمقا  وم٢مذا.. اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت»

 .شاعمًٚمٛملم قمغم ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ُم٤م هلؿ سمح٘مٝم٤م، إٓ وأُمقاهلؿ دُم٤مؤهؿ قمٚمٞمٜم٤م

ش. 199ش »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م» ذم سمٞمٜمتف يمام اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 ًمٜم٤م، ُم٤م هلؿ» :اجلٛمٚم٦م هذه ط اًمرؾمقل ومٞمٝمؿ ىم٤مل اًمذيـ أن قمغم سيح ٟمص ومٝمذا

 أؾمٚمٛمقا  اًمذيـ هؿ وإٟمام ديٜمٝمؿ، قمغم اًم٤ٌمىملم اًمذُم٦م أهؾ هؿ ًمٞمس .شقمٚمٞمٜم٤م ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ

 أبق طمدث وم٘مد اًمًٚمػ، قمٜمد اعمٕمروف هق وهذا !اعمنميملم ُمـ همػمهؿ وُمـ ُمٜمٝمؿ،

 - اًمٗم٤مرد ؾمٚمامن أُمػمهؿ يم٤من - اعمًٚمٛملم ضمٞمقش ُمـ ضمٞمِم٤م أن» :اًمٌخؽمي

 دقمقين: ىم٤مل إًمٞمٝمؿ؟ شمٜمٝمد أٓ اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: وم٘م٤مًمقا  وم٤مرس، ىمّمقر ُمـ ىمٍما  طم٤مسوا

 رضمؾ أن٤م إٟمام: هلؿ وم٘م٤مل ؾمٚمامن، وم٠مت٤مهؿ يدقمق، ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م يمام أدقمٝمؿ

 وقمٚمٞمٙمؿ ًمٜم٤م، اًمذي ُمثؾ ومٚمٙمؿ أؾمٚمٛمتؿ وم٢من يٓمٞمٕمقٟمٜمل، اًمٕمرب شمرون وم٤مرد، ُمٜمٙمؿ

 وأنتؿ يد، قمـ اجلزي٦م وأقمٓمقٟم٤م قمٚمٞمف، شمريمٜم٤ميمؿ ديٜمٙمؿ، إٓ أبٞمتؿ وإن قمٚمٞمٜم٤م، اًمذي ُمثؾ
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 442و 5/443» وأمحدش طمًـ طمدي٨م» :وىم٤مل اًمؽمُمذي أظمرضمف .ش..ص٤مهمرون

 ُمـ وٟمحقه احلدي٨م هذا يم٤من وًم٘مد .قمٜمف اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء قمـ ـمرق ُمـ ش444و

 واطمد وهمػم اعمت٘مدُملم، ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ًمتٌٜمل ؾم٤ٌٌم واًمقاهٞم٦م اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م

 ُمثال احلٜمٗمل وم٤معمذه٥م اًمّمحٞمح٦م، ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمٗم٦م أطمٙم٤مُم٤م اعمٕم٤مسيـ، اًمٕمٚمامء ُمـ

 صمٌقت ُمع يمديتف وديتف سم٤مًمذُمل، اعمًٚمؿ ومٞم٘متؾ اًمذُمٞملم، يمدم اعمًٚمٛملم دم أن يرى

 ُمـ هٜم٤مك وذيمرت ،ش458» سمرىمؿ ؾمٌؼ طمدي٨م ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ٟم٘مٞمض

 اًمٞمقم قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي احلدي٨م وهذا !اعمٕم٤مسيـ اًمٕمٚمامء ُمـ شمٌٜم٤مه

 سمف، يتٌجحقن ظمٓمٌٝمؿ، ذم يرددوٟمف واعمرؿمديـ اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤مه ـم٤مح٤م

 أنف يٕمٚمٛمقن ٓ وهؿ احل٘مقق، ذم واعمًٚمٛملم اًمذُمٞملم سملم ؾمقى اإلؾمالم أن ويزقمٛمقن

 يٜم٥ًم ٓ طمتك ذًمؽ، سمٞم٤من وم٠مطم٧ٌٌم! ط اهلل رؾمقل قمـ ًمف أصؾ ٓ سم٤مـمؾ طمدي٨م

 :قمٜمف اهلل ريض قمكم ىم٤مل: ىم٤مل اجلٜمقب أبق روى ُم٤م وٟمحقه !ي٘مؾ مل ُم٤م ط اًمٜمٌل إمم

 ش2419» اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف .شيمديتٜم٤م وديتف يمدُمٜم٤م، ومدُمف ذُمتٜم٤م، ًمف يم٤مٟم٧م ُمـ»

ش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م وأورده .شوٕمٞمػ اجلٜمقب وأبق» :وىم٤مل ش353» واًمدارىمٓمٜمل

ًمٜم٤م وأُمقاهلؿ يمدُم٤مئٜم٤م، دُم٤مؤهؿ ًمتٙمقن اجلزي٦م، سمذًمقا  إٟمام» :سمٚمٗمظ  .شيم٠مُمقا

 ش2152ش »اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ذيمرشمف يمام ًمف، أصؾ ٓ مم٤م وهق

 .(114-111/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افشـؼ بطريؼة افؼتؾ حؽؿ

 وظمالف اإلؾمالم، ذم أبداً  ُمنموقم٦م همػم وؾمٞمٚم٦م هذه اًمِمٜمؼ سمٓمري٘م٦م اًم٘متؾ :اًمِمٞمخ

 هل هذه سم٤مًمًٞمػ إٓ ىمّم٤مص ٓ: يٕمٜمل شسم٤مًمًٞمػ إٓ ىمقد ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ي٘متؾ ومٝمق ُمثالً  ظم٤مص٦م سمٓمري٘م٦م سمريئ٤مً  ؾتَ ىمَ  اًمٗمجرة اًم٘متٚم٦م أطمد يم٤من إذا ًمٙمـ اًم٘م٤مقمدة،

 .سمٛمثٚمٝم٤م

 اًمرأس روخ سمٓمري٘م٦م ؿمخّم٤مً  ي٘متؾ آظمر ومٞمخٜمؼ، ظمٜم٘م٤مً  آظمر ي٘متؾ رضمؾ

 طمٞم٨م اجل٤مري٦م شمٚمؽ ُمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم اًمٞمٝمقدي ومٕمؾ يمام سم٤محلج٤مرة،
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 وم٠ًمخقه٤م، احلٞم٤مة ُمـ رُمؼ وومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض وم٠مدريمٝم٤م ومم، صمؿ سم٤محلج٤مرة روخ٤مً  ىمتٚمٝم٤م

 ...اًمٞمٝمقدي ومالن: ىم٤مًم٧م

  (33:  58: 13/   271/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلسد ظـ افرأس ؾصؾ ضريؼ ظـ اإلظدام

 قمٜمدهؿ اإلقمداُم٤مت سمٕمض يّمػم ح٤م أنف اًمًٕمقدي٦م ذم ُمرة ُمـ أيمثر ؾمٛمٕمٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ؾمٞمدي ي٤م اًمٙمالم هبذا اًمنمع رأي ُم٤م اجلًؿ قمـ اًمرأس يٗمّمٚمقا 

 اًمنمع هذا وًمٞم٧م اًمنمع هٙمذا سم٤مًمًٞمػ إٓ ىَمَقد ٓ ٕنف اًمنمع هذا هق :اًمِمٞمخ

 طمرم ُم٤م حيرم ٓ يم٤مومر همريب شم٘مٚمٞمد هذا سم٤مًمرص٤مص اًم٘متؾ ٕن اإلؾمالم سمالد يمؾ ذم يٜمٗمذ

 اهلل أن وٟمرضمق قمٚمٞمف حيٛمدون مم٤م يٕمٜمل أُمر وهذا احلؼ ديـ يديٜمقن وٓ ورؾمقًمف اهلل

 ...يمٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم شمٜمٗمٞمذ ذم قمٚمٞمف يثٌتٝمؿ وضمؾ قمز

  (33:  45:  33/ 783/واًمٜمقر اهلدى) 

 بافذمل؟ ادسؾؿ يؼتؾ هؾ

 سم٘متؾ أُمر طملم ط ىم٤مًمفشسمذُمتف ورم ُمـ أومم أن٤م[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمٜمٙمر .اًمذُم٦م أهؾ ُمـ رضمال ىمتؾ يم٤من ُمًٚمؿ

 احل٘مقق» ذم اعمقدودي ًمألؾمت٤مذ ومّمؾ قمغم ذًمؽ سمٕمد وىمٗم٧م صمؿ [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :ُم٠ًمخت٤من ومٞمف اٟمت٤ٌمهل ًمٗم٧م ،شوهديف اإلؾمالم ٟمٔمري٦م» يمت٤مسمف ذمش اًمذُم٦م ٕهؾ اًمٕم٤مُم٦م

 قمغم اًمٙمالم قمٜمد ومٞمف ُم٤م سمٞم٤من ؾمٌؼ وىمد اعمًٚمؿ، دي٦م اًمذُمك دي٦م إن: ىمقًمف: إومم

 ىمتؾ وم٢من اعمًٚمؿ، يمدم اًمذُمل دم : ش342 ص» ىمقًمف وإظمرى:  ش458» احلدي٨م

 ُمـ احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ ُمًٚمام، ىمتؾ ًمق يمام ًمف ُمٜمف اىمتص اًمذُم٦م أهؾ ُمـ أطمدا ُمًٚمؿ

 اهلل رمحف اًمدارىمٓمٜمل أن ًمٚمحدي٨م خترجيٜم٤م ُمـ قمروم٧م وىمد سمف، حمتج٤م اًمدارىمٓمٜمل رواي٦م
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 وإٟمام اًمتْمٕمٞمػ، هذا قمغم ي٘مػ مل إؾمت٤مذ أن وم٤مًمٔم٤مهر وٕمٗمف، سمٌٞم٤من قم٘مٌف ظمرضمف ح٤م

 إمم احلدي٨م هذا قمزى سم٤مًمتخري٩م قمٜمدهؿ ُمٕمروم٦م ٓ اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء سمٕمض رأى

 وًمقٓ قمٜمف، ؾمٙم٧م اًمدارىمٓمٜمل أن إؾمت٤مذ ومٔمـ شمْمٕمٞمٗمف، ُمٕمف يذيمر ومل اًمدارىمٓمٜمل

 صمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إُم٤مٟم٦م شم٘متْمٞمف يمام اًمتْمٕمٞمػ سمٜم٘مؾ وٕتٌٕمف إؾمت٤مذ قمٜمف ؾمٙم٧م ح٤م ذًمؽ

 ريض وقمغم وقمثامن قمٛمر: اًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء قمـ أصم٤مر سمٌٕمض احلدي٨م أتٌع إؾمت٤مذ إن

 قمٚمؿ ي٘متْمٞمف سمام قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم ومرأج٧م اعمذيمقر، ىمقًمف قمغم أجْم٤م هب٤م اؾمتدل قمٜمٝمؿ، اهلل

 ُمـ رضمال أن ومخالصتف قمٛمر أثر أُم٤م إُمر، ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اعمًٚمؿ يٙمقن طمتك احلدي٨م

 أوًمٞم٤مء إمم اًم٘م٤مشمؾ سمتًٚمٞمؿ قمٛمر وم٠مُمر اًمذُم٦م، أهؾ ُمـ رضمال ىمتؾ وائؾ سمـ سمٙمر سمٜمل

  .وم٘متٚمقه إًمٞمٝمؿ ومًٚمؿ اعم٘متقل،

.. رضمال أن اًمٜمخٕمل وهق إسمراهٞمؿ رواي٦م ُمـ ٕنف إؾمٜم٤مده يّمح ٓ ومٝمذا: ىمٚم٧م

 ورواه خمتٍما  ش28525/  232/  23ش »ُمّمٜمٗمف» ذم اًمرزاق قمٌد رواه هٙمذا

 مل وإسمراهٞمؿ ،ش337/  4» ًمٚمزيٚمٕملش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام سمتامُمفش اعمٕمروم٦م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل

 طمدي٨م، ىمٌؾ ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م قمروم٧م وىمد طمٜمٞمٗم٦م أبق اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مد وذم قمٛمر زُم٤من يدرك

 سمف آؾمتدٓل شمٗمًد آظمره ذم زي٤مدة ومٞمٝم٤م أظمرى ـمريؼ ُمـ ُمقصقٓ ضم٤مء ىمد أنف قمغم

 قمـ ش221/  1» اًمٓمح٤موى رواه .ي٘متؾ وٓ يقدى أن: قمٛمر ومٙمت٥م: وهل ًمقصح،

 قمثامن أثر أُم٤م .ش...اًمٙمٗم٤مر ُمـ رضمال اعمًٚمٛملم ُمـ رضمؾ ىمتؾ: ىم٤مل ؾمؼمة سمـ اًمٜمزال

 ذه٥م قمٜمف، اهلل ريض قمٛمر ىمتؾ ح٤م اهلل ًمٕمٜمف ًم١مًم١مة أب٤م أن ظمالصتٝم٤م ـمقيٚم٦م، ىمّم٦م ومٗمٞمف

 اهلرُمزان ُمٕمٝم٤م وىمتؾ وم٘متٚمٝم٤م اإلؾمالم، شمدقمل صٖمػمة ًم١مًم١مة ٕيب اسمٜم٦م إمم اهلل قمٌٞمد اسمٜمف

ٟمٞم٤م، ويم٤من وضمٗمٞمٜم٦م  اؾمتخٚمػ ومٚمام أبٞمف، ىمتؾ قمغم مت٤مًم١موا أهنؿ ًمٔمٜمف ذًمؽ ومٕمؾ ٟمٍما

 صمؿ سمذًمؽ، قمٚمٞمف أؿم٤مروا ومٙمٚمٝمؿ ىمتٚمف، قمغم اعمٝم٤مضمريـ اؾمتِم٤مر قمٜمف اهلل ريض قمثامن

 جلٗمٞمٜم٦م ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ضمؾ ُمـ وآظمتالف اًمٚمٖمط يمثر أن ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف طم٤مل

 سمـ قمٛمرو ىم٤مل صمؿ! اسمٜمف قمٛمر شمتٌٕمقا  أن شمريدون ًمٕمٚمٙمؿ اهلل، أبٕمدمه٤م: واهلرُمزان

 اًمٜم٤مس قمغم ًمؽ يٙمقن أن ىمٌؾ يم٤من ىمد إُمر هذا إن اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمٕمثامن اًمٕم٤مص

 اًمرضمالن وودى قمثامن، إًمٞمف واٟمتٝمك قمٛمرو، ظمٓم٦ٌم قمـ اًمٜم٤مس ومتٗمرق ؾمٚمٓم٤من،

 اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ش222/  1ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف .واجل٤مري٦م
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/  3ش »اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ رواه ًمٙمـ وٕمػ، وومٞمف ص٤مًمح سمـ اهلل قمٌد ؾمٜمده وذم

 اإلرؾم٤مل وفم٤مهره ؾمٕمٞمد، قمـ صحٞمح سمًٜمد أظمرى ـمريؼ ُمـ ش158 - 156/  2

 ُمثؾ ذم يم٤من عمـ ويٌٕمد اًمت٤مؾمٕم٦م، دون يقُمئذ قمٛمره يم٤من قمٛمر، ىمتؾ ح٤م صٖمػما  يم٤من ٕنف

 قمٛمر، سمـ اهلل قمٌٞمد وهق ُم٤ٌمذة اًم٘مّم٦م ص٤مطم٥م قمـ اخلؼم هذا يتٚم٘مك أن اًمًـ هذه

 اًمث٘م٤مت ُمـ اًم٘مّم٦م أدرك ممـ همػمه ُمـ أو ُمٜمف ؾمٛمٕمف يم٤من وم٢من قمٜمف، يًٜمده ٓ صمؿ

 ُمراؾمٞمؾ سم٠من ي٘مقل ُمـ قمٜمد إٓ مهللا اًمقاؾمٓم٦م، جلٝم٤مًم٦م ومال، وإٓ صحٞمح، وم٤مًمًٜمد

 ٕن سم٤مًمذُمل ي٘متؾ اعمًٚمؿ أن قمغم ٟمص اًم٘مّم٦م ذم ومٚمٞمس طم٤مل يمؾ وقمغم .طمج٦م ؾمٕمٞمد

ين، ضمٗمٞمٜم٦م ًم٘متٚمف ذًمؽ سم٠من يٍمطمقا  مل ىمتٚمف أرادوا اًمذيـ واعمٝم٤مضمريـ قمثامن  اًمٜمٍما

 رواه يمام ُمًٚمام يم٤من وم٢مٟمف واهلرُمزان ًم١مًم١مة، أيب اسمٜم٦م: ُمٕمف ُمًٚمٛملم ىمتؾ ىمد وهق يمٞمػ

ين أضمؾ ُمـ ٓ إي٤ممه٤م، ًم٘متٚمف اًم٘متؾ يًتحؼ ومٝمق اًمٌٞمٝم٘مل،  أثر وأُم٤م .أقمٚمؿ واهلل اًمٜمٍما

 قمٗمقت، ىمد: وم٘م٤مل شاًم٘متٞمؾ أي» أظمقه ومج٤مء» :ومٞمف أن إٓ قمٛمر، ٟمحقأثر ومٝمق قمكم،

 .ش...ٓ :ىم٤مل هددوك؟ أو ومزقمقك ًمٕمٚمٝمؿ: وم٘م٤مل

 ومٞمف سم٠من وأقمٚمقه وهمػمه، ش337/  4» اًمزيٚمٕمل وٕمٗمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده ومٝمذا

 ذم اًمٌخ٤مري وذيمره احلدي٨م، ذم سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل ُمٞمٛمقن، سمـ طمًلم

 وٕمػ إمم سم٤مإلو٤موم٦م أنف قمغم .وٕمٞمػ وهق اًمرسمٞمع سمـ ىمٞمس أجْم٤م وومٞمف ،شاًمْمٕمٗم٤مء»

 ىم٤مل :اًمزيٚمٕمل ىم٤مل وهلذاش سمٙم٤مومر ُمًٚمؿ ي٘متؾ ٓ» اعمت٘مدم حلديثف خم٤مًمػ وم٢مٟمف إؾمٜم٤مده،

 ومتٌلم .شسمخالومف ي٘مقل ؿمٞمئ٤م ط اًمٜمٌل قمـ يروي ٓ قمٚمٞم٤م أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف: اًمِم٤مومٕمل

 طمديث٤م شمٕم٤مرض مل ًمق هذا هب٤م، آؾمتدٓل جيقز ومال ُمٜمٝم٤م، رء يث٧ٌم ٓ أصم٤مر هذه أن

 أثر سمقوقح ًمؽ يٌلم ومٝمذا!  اعمذيمقر؟ قمكم حلدي٨م ُمٕم٤مرو٦م وهل ومٙمٞمػ ُمرومققم٤م؟

 إطم٤مدي٨م هب٤م وقمقرو٧م !اعمًٚمٛملم دُم٤مء هب٤م اؾمتٌٞمح أنف سمحٞم٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م

 .ط اعمرؾمٚملم ؾمٞمد قمـ اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م

 .(674-669/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 بقفده وافد ُيؼتؾ ال

 سمخالومف، اًم٘مْم٤مءَ  وأومتك احلدي٨م، هذا وٕمػ ُمـ قمغم إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م أنٙمر] 

ًمد ُمـ آىمتّم٤مص وهق  [:ىم٤مل صمؿ سمتقؾمع احلدي٨م ـمرق ومخّرج اًمقًمد، ًم٘متؾ اًمقا

 احلدي٨م صح٦م[ اًمٓمرق جمٛمقع أي] ذًمؽ إوم٤مدة ذم ؿمؽ ٓ :افؼقل وخالصة

 ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مهػم سمف قمٛمؾ أن ضمرم ومال ري٥م، وٓ ؿمؽ يداظمٚمٝم٤م ٓ صح٦م

 يمام اجل٤مرود اسمـ وصححف وهمػمه اًمًالم، ؾمٌؾ ذم يمام وهمػمهؿ، واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

 شمٕم٤ممم، اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ سمف اًمٕمٛمؾ وأضم٤مز اعمرام، سمٚمقغ ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 قمغم َيٗمك ٓ يمام اًمتح٘مٞمؼ، ذم وهق ًمٚمحدي٨م، شمّمحٞمحف إمم ُمٜمف إؿم٤مرة ذًمؽ وذم

 ذًمؽ سمٕمد وىم٤مل ظم٤من، صديؼ اًمٕمالُم٦م اعمت٠مظمريـ حم٘م٘مل ُمـ ىمقاه ويمذًمؽ سمف، اًمٕم٤مروملم

 ش:1/331» اًمٜمدي٦م اًمروو٦م ذم

 ش.ُم٤مًمؽ قمـ ورواي٦م اًمٌٜمل، إٓ ومٞمف َي٤مًمػ مل ذًمؽ، قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع وىمد»

 حمٛمقد إؾمت٤مذ متًؽ أن طمٞمٜمئذ ًمؽ يتٌلم صحٞمح احلدي٨م أن قمٚمٛم٧م ىمد وإذا

 طمج٦م ٓ وٕمٞمػ أي٤مت سمٕمٛمقم سم٤مًمقًمد اًمقاًمد ىمتؾ ُمـش ؿمخّمٞم٤مً » رضمحف ومٞمام ؿمٚمتقت

 ىمقًمف اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ إصقل، ذم شم٘مرر يمام اًمٕم٤مم قمغم ي٘ميض اخل٤مص اًمٜمص ٕن ومٞمف:

 ش.سمٙم٤مومر ُمًٚمؿ ي٘متؾ ٓ: »ط

 ًمتٚمؽ اعمخّمّم٤مت ُمـ قمٚمٞمف اًمٙمالم سمّمدد ٟمحـ اًمذي واحلدي٨م احلدي٨م، ومٝمذا

 .اًمٕمٛمقُم٤مت

 شؿمٝمٞمد وهق اًمًٛمع أخ٘مك أو ىمٚم٥م ًمف يم٤من عمـ ًمذيمرى ذًمؽ قمـ»و

 (234-233ص إًم٤ٌمين ُم٘م٤مٓت)

 افطبل افتخدير ضريؼ ظـ اخلطل افؼتؾ

 أو ظمٓمرة، ُمٝمٜم٦م اًمتخدير ُمٝمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام اًمٞمقم أمحد أبق إخ ؾم٠مخٜمل :اًم١ًمال
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 أيمثر وُمِم٤ميمؾ ُمّم٤مقم٥م اًمٓمٌٞم٥م ومٞمٝم٤م يرى اًمتل اًمٓمٌٞم٦م اعمٝمـ ُمـ يٕمٜمل اًمتخدير ُمٝمٜم٦م

 ُمٝمٜمل خلٓم٠م ؿمخص ًم٘متكم ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صٞم٤مم أهنٞم٧م ىمري٥م ُمـ وأن٤م همػمه٤م، ُمـ

 يم٤من إذا ومٞمام اًمرمحـ قمٌد أبق ؿمٞمخٜم٤م ؾم٠مخ٧م ًمٞمتؽ أمحد أبق وم٘م٤مل ـمٌٕم٤ًم، قمٛمد دون ـمٌل

 قمٌد اًمرمحـ قمٌد أظم٤مٟم٤م ؾم٠مخ٧م ًم٘مد: ًمف وم٘مٚم٧م ف،حمٚم   ذم قمكم يم٤من اًمذي هذا اًمّمٞم٤مم

 ؿمٝمريـ أصقم أن ُمٜمل وـمٚم٥م طمدصم٧م، يمام اًم٘مّم٦م ًمف وهدت اًمٙمقي٧م ذم اخل٤مًمؼ

 ذم اًمٗمدي٦م قمـ أؾم٠مخؽ أن ُمٜمل يٓمٚم٥م أمحد أبق إخ وم٤مٔن إُمر، واٟمتٝمك ُمتت٤مسمٕملم

 . احلٙمؿ ُمـ ٟمت٠ميمد طمتك ُمٕمل، طمدث ُم٤م سمٕمض ًمؽ أهد وأن اًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمس

  رء؟ اًمِمٝمريـ ُمع رء ومٞمف ـمٞم٥م :اجلقاب

 . ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ إٓ رء يقضمد ٓ :اًم١ًمال

  دي٦م؟ ومٞمف ُم٤م :اجلقاب

 . دي٦م ومٞمف ُم٤م :اًم١ًمال

 . ظمٓم٠م ٕنف ح٤مذا؟ :اجلقاب

 .أطمد يٓم٤مًم٥م مل ٕنف :اًم١ًمال

 . قمرومقا  ُم٤م ٕهنؿ أو ظمٓم٠م ىمتٚمتف أنؽ اقمؽموم٧م ُم٤م ٕنؽ ـم٤مًم٥م أطمد ُم٤م :اجلقاب

 . ظمٓم٠مً  ىمتٚمتف أين فمٜمٝمؿ قمغم همٚم٥م ُم٤م هؿ قمرومقا  ُم٤م هؿ :اًم١ًمال

  ظمٓم٠ًم؟ ىمتٚمتف أنؽ فمٜمؽ قمغم همٚم٥م أن٧م اعمٝمؿ :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 ىمتٚم٧م ُم٤م ٕنؽ شمّمقم ُم٤م إُم٤م ي٤م إُمريـ، سملم اًمٗمّمؾ جيقز ٓ طمٞمٜمئذ :اجلقاب

 يقضمد ٓ إُمر شمٜمّمٞمػ هٙمذا أُم٤م ظمٓم٠ًم، ىمتٚم٧م ٕنؽ اًمدي٦م وشم٘مدم شمّمقم إٟمؽ ي٤م ظمٓم٠مً 

 . ٟمٗمالً  صٞم٤مُمؽ يم٤من يٕمٜمل ًمٕمٚمؽ اًم٘مّم٦م ٟمٗمٝمؿ طم٤مل يمؾ قمغم اًمنمع، ذم ًمديٜم٤م

 . ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م
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 ص٤مطم٥م ًمٞمس اًم٤ًمئؼ ـمٌٕم٤مً  ُم٤م، إٟم٤ًمن شمدهس ؾمٞم٤مرة ُمثالً  اًمٌمء ٟمٗمس :اًم١ًمال

 ظمؼمة ص٤مطم٥م أنف طمٙمٛمل ذم طمٙمٛمف أم يدومع يمذًمؽ اعمريم٦ٌم، ىمٞم٤مدة ذم اظمتّم٤مص

 .. وص٤مطم٥م

 ..اًمٜم٤مس ذم يٕم٤مًم٩م هٜم٤م ُمٝمٜم٦م ًمف ًمٞمس هذا :اجلقاب

  ...وًمٞمس ظم٤مص احلدي٨م يٕمٜمل اًمٓمٌٞم٥م قمغم ظمٚمٞمف :ُمداظمٚم٦م

 . شو٤مُمـ ومٝمق سمٓمٌٞم٥م وًمٞمس شمٓم٥ٌم ُمـ» ُمٕمٚمقم، :اجلقاب

  ؿمٞمخل؟ اًمتٓمٌٞم٥م ىمْمٞم٦م إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف سم٤مًمٜمص، وًمٞمس سم٤مًمٗم٘مف قمالىم٦م هل٤م هذه أظمرى، ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤مك ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 أثٜم٤مء ؿمٞمئ٤مً  أهٚمؽ اًمّم٤مٟمع اظمتٚمٗمقا  اًمّمٜم٤مع، شمْمٛملم قمٜمقان حت٧م اًمٗم٘مٝم٤مء يذيمره ُمقوقع

 ًمٚمخٞم٤مط ىمدُمتف صمقب ُمثالً  يمثػمة، أُمثٚم٦م ذًمؽ قمغم وييسمقن ٓ؟ أم يْمٛمـ ومٝمؾ إي٤مه، صٜمٕمف

 ُمـ ًمٚمّم٤ٌمغ ىمدُمتف أبٞمض صمقب أظمٓم٠م، قمٚمٞمف، أن٧م مم٤م أىمٍم ىمّمف ـمقًمؽ قمغم ي٘مّمف قمٜمدُم٤م

 . وم٘مس ذًمؽ وقمغم ًمؽ، طمرىمف يّمٌٖمف قمٜمدُم٤م ُم٤م، سمٚمقن ًمؽ يّمٌٖمف أضمؾ

 اعمًح أثٜم٤مء ذم ًمؽ، يٛمًحٝم٤م أضمؾ ُمـ اًم٤ًمقم٦م ًمف ىمدُم٧م طمٙم٤ميتل ُمثؾ قم٤ميت٤مؾم

 اًمّم٤مٟمع هذا يْمٛمـ هؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو ؾمـ أو دوٓب ويمن يده ُمـ اعمٗمؽ ومٚم٧م

 يٛمٙمـ ٓ ًمٚمّم٤مٟمع سم٤مًمٜم٦ًٌم إُمر هذا أن هق آظمتالف ؾم٥ٌم اظمتٚمٗمقا  يْمٛمـ؟ ٓ أم

ر ومٞمف ومتْمٛمٞمٜمف ُمٜمف، اخلالص  هق ُم٤م اًمّم٤مٟمع أن ىمٚمٜم٤م إذا: ي٘مقل اًمث٤مين اًمٗمريؼ سمف، إضا

ر ذم شمقؾمع هٜم٤مك وؾمٞمٙمقن إمه٤مل هٜم٤مك ؾمٞمٙمقن..و٤مُمـ  اًمٌْم٤مقم٦م سم٠مصح٤مب اإلضا

 أو اًمّمحٞمح سم٠من: ه١مٓء ىم٤مل اًم٤ٌمب هلذا ؾمداً  ًمذًمؽ آظمره، إمم إًمٞمف ىمدُم٧م اًمتل

 ًمالضمتٝم٤مد جم٤مل ٓ واوح، طمدي٨م وومٞمف ومٞمف، يمٜم٤م ُمثٚمام ًمٙمـ اًمّمٜم٤مع، يْمٛمـ إصح

 سمٓمؾ إثر ورد إذا: ىمديامً  وىم٤مًمقا  اًمٜمص، ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ: ىمٞمؾ يمام وآظمتالف

 . هٙمذا ُمٕم٘مؾ، هنر سمٓمؾ اهلل هنر ورد وإذا اًمٜمٔمر،

 (33:  38: 15/   135/  واًمٜمقر اهلدى)  

 (33:  33: 13/   135/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 بف ؿتؾ ما بؿثؾ افؼاتؾ يعامؾ بلن افؼايض أو احلاـؿ يؾتزم هؾ

 اًم٘م٤ميض أو احل٤ميمؿ يٚمتزم هؾ اًمنمقمٞم٦م احلدود إلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم يٚمتزم هؾ :ؾم١مال

 إن سم٤مًمرص٤مص، ي٘متؾ سم٤مًمرص٤مص ُمثالً  ىمتؾ إن سمف، ىمتؾ ُم٤م سمٛمثؾ اًم٘م٤مشمؾ هذا يٕم٤مُمؾ سم٠من

 ضوري؟ ًمٞمس أم يٚمزم هؾ وهٙمذا، سم٤مًمًٞمػ ي٘متؾ سم٤مًمًٞمػ ىمتؾ

 .ضوري ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .ؿمٜم٘م٤مً  وىمتٚمٜم٤مه سم٤مًمرص٤مص ىمتؾ أنف ًمق: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .سمف يٛمثؾ أن ومٞمٛمٙمـ ٞمعٔموم ىمتؾ يم٤من إذا أُم٤م اإلؾمالم، ذم ُمقضمقد ًمٞمس اًمِمٜمؼ :اًمِمٞمخ

 .سم٤معمثؾ ُمٕم٤مُمٚمتف جيقز يٛمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤محلج٤مرة، رأؾمٝم٤م روخ: احلدي٨م اجل٤مري٦م، ىمتؾ اًمذي اًمرضمؾ حلدي٨م :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمقل وم٠مُمر هيقدي، رضمؾ إمم وأؿم٤مرت وم٠ًمخ٧م طمٞم٤مهت٤م ُمـ رُمؼ آظمر ذم وم٠مدريم٧م

 .ىم٤مقمدة ًمٞمس هذا ًمٙمـ اًمّمقرة، سمٜمٗمس سم٘متٚمف اًمًالم قمٚمٞمف

 .ًمٚمح٤ميمؿ راضمع هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 احلؼ، ص٤مطم٥م اًمقزم ص٤مطم٥م هق ؾتُ ٘مْ يَ  اًمذي أن إصؾ ًمٚم٘م٤مشمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 .ضوري ًمٞمس أم

 اًم٘متؾ؟ يٜمٗمذ ي٘متؾ اًمذي شم٘مّمد يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ اًم٘متؾ يٜمٗمذ اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 .ًمف ي٠مذن أن ممٙمـ ًمف، ي٠مذن وم٤محل٤ميمؿ ،احل٤ميمؿ اًم٘متؾ يٜمٗمذ اًمذي ٓ، :اًمِمٞمخ

 هبذا شم٘مقم اًمتل هل اًمدوًم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ



   طمد اًم٘متؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ..ُمٕمٞمٜم٦م ٓقمت٤ٌمرات يِم٤مرك أن ًمف احل٤ميمؿ أذن :ُمداظمٚم٦م

ْف  وَمال ؾُمْٚمَٓم٤مًٟم٤م ًمَِقًمِٞم فِ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم وَمَ٘مدْ ﴿: أي٦م :ُمداظمٚم٦م ء﴾ ]اًْمَ٘مْتؾِ  ذِم  ُيْنِ [ 33:اإلها

 .سحي٦م

ـْ ﴿ :اًمِمٞمخ ء﴾ ]ًمَِقًمِٞم فِ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم وَمَ٘مدْ  َُمْٔمُٚمقًُم٤م ىُمتَِؾ  َوَُم  [.33:اإلها

 اًمقزم؟ هق اًمتٜمٗمٞمذ يتقمم اًمذي أن ذم سحي٦م أي٦م هذه :ُمداظمٚم٦م

 .يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ طمر أنف ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمدوًم٦م ُمـ سم٢مذن أنف ومٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ظمالص :اًمِمٞمخ

ومم احلٙمؿ شمٜمٗمٞمذ سمٕمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم اًمذي ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م  ..يٕمٜمل أراد هق إذا إٓ اًمقزم ٕا

 .احل٤ميمؿ سم٢مذن :اًمِمٞمخ

 (33:  49: 11/ 157/  واًمٜمقر اهلدى) 

  اخلطل ؿتؾ حافة دم افدية تتؽرر هؾ

٤من ًمق يٕمٜمل اخلٓم٠م، اًم٘متؾ طم٤مل ذم اًمدي٦م شمتٙمرر هؾ :ُمداظمٚم٦م  أو اصمٜملم ىمتؾ ذم شم٥ًٌم إًٟم

 واطمد؟ ًمٙمؾ ٟم٤مىم٦م ُم٤مئ٦م هل اًمتل اًمدي٦م يدومع هؾ ظمٓم٠م، ىمتؾ صمالصم٦م

 .واهلل يأ :اًمِمٞمخ

 شمتٙمرر؟ :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٕمزيرات؟ سم٤مب ُمـ أم ذقم٤مً، طمد أنف ومٞمف ي٘م٤مل هؾ اخلٛمر ؿم٤مرب قم٘مقسم٦م .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

١مال  اًمتٕمزيرات؟ سم٤مب ُمـ أم ذقم٤مً، طمد أنف ومٞمف ي٘م٤مل هؾ اخلٛمر ؿم٤مرب قم٘مقسم٦م :اًًم

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٖمػم ٓ أن جي٥م آصٓمالطمٞم٦م إُمقر أن أراه أن٤م اًمذي احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞمخ

 شمٕمزيراً؟ أو طمداً  يٙمقن أن سملم ومرق صمٛم٦م هؾ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم
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 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 شمٕمزير، سم٠منف ىمٚمٜم٤م طمداً  وًمٞمس شمٕمزير أنف قمغم اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ دل إن: ؾمٚمٗم٤مً  أىمقل وم٠من٤م :اًمِمٞمخ

ُمر وًمٕمؾ  وم٤مضمٚمدوه، اخلٛمر ذب ُمـ: »ومٞمف اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م شمذيمرٟم٤م ُم٤م إذا يمذًمؽ ٕا

 أن ٟمحـ ٟمرى وًمذًمؽ اًمراسمٕم٦م، ذم ىمتؾ ُم٤م ط اًمٜمٌل أن صمٌقت ُمعش وم٤مىمتٚمقه اًمراسمٕم٦م ذم ذهب٤م وم٢مذا

ُمر  اعمرة ذم اًمِم٤مرب ىمتؾ اًمديٜمٞم٦م اعمّمٚمح٦م ُمـ رأى وم٢من واضمتٝم٤مده، اًم٘م٤ميض طمٙمٛم٦م إمم يرضمع ٕا

 .شمٕمزيراً  أو طمداً  ؾمٛمٞمٜم٤مه ومًقاء اعمٕمروف احلد قمٚمٞمف أىم٤مم ذًمؽ ير مل وإن ىمتٚمف، اًمراسمٕم٦م

  (33:  44: 43/ 199/ واًمٜمقر اهلدى) 

 صئ؟ افسائؼ ظذ هؾ وؿتؾف افؼطار ظؾقف ؾؿر افؼطار خط دم كام رجؾ

ئر ذم ًمٚم٘مٓم٤مر ؾم٤مئؼ يٕمٛمؾ رضمؾ :اًم١ًمال  إمم أتقا  اًمٜم٤مس ُمـ صمالصم٦م أن وي٘مقل اجلزا

 .احلديدي٦م اًمًٙم٦م ذم وٟم٤مم إول ضم٤مء احلديدي٦م، اًمًٙم٦م

 يٕمٜمل؟ ٟم٤مم يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ أو ضمٜمقن سمف يم٠من يٕمٜمل ٟم٤مم :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 صم٤مٟمٞم٤مً  أظمرى وُمرة قمٛمد، وسمدون ىمّمد سمدون وىمتٚمف سم٤مًم٘مٓم٤مر قمٚمٞمف ومٛمر :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٓمريؼ هذا ذم أجْم٤مً  واًمث٤مًم٨م أجْم٤مً 

 .قمجٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ُمع دي٦م، ُمـ قمكم هؾ صٞم٤مم، ُمـ قمكم هؾ اًمٕمٛمؾ، يمٞمػ ي٘مقل ي٠ًمل ومٝمق :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ اًمدي٦م، سم٢مقمٓم٤مء شمتٙمٚمػ احلٙمقُم٦م أن

 ومٚمٞمس وًمذًمؽ ظمٓم٠م، ىمتؾ ًمٞمس اًم٘متؾ هذا أن أقمٚمؿ واهلل زم يٌدو اًمذي :اًمِمٞمخ

 ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ومح٥ًم اًمٜمص، ىمدر قمغم اًمٗمتقى: اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٘مقل ويمام رء، أي قمٚمٞمف
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 .ٟمٕمٚمٛمٝم٤م ٓ ومٜمحـ أظمرى أؿمٞم٤مء هٜم٤مك إن أُم٤م ضمقاسمؽ، هق ومٝمذا ُمٜمؽ،

 .اًمث٤مين واًم١ًمال إول، اًم١ًمال هذا

 صٞم٤مم؟ قمٚمٞمف أخٞمس :ُمداظمٚم٦م

 .رء أي قمٚمٞمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .رء وٓ دي٦م قمٚمٞمف وٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (33:  41: 22/ 416/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼاتؾ؟ بف ؿتؾ ما بؿثؾ ذظاً  افؼتؾ حد يؼام هؾ

 اًم٘م٤مشمؾ؟ سمف ىمتؾ ُم٤م سمٛمثؾ ذقم٤مً  اًم٘متؾ طمد ي٘م٤مم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هذا ًمٞمس ٓ، ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو رص٤مص أو ظمٜمجر ـمٕمـ ُمثالً : يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمًٞمػ وإٟمام ذـم٤ًم،

  (33: 31: 13/ 731/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾام ومات افسقارة ؾتؼؾبت ـبرة برسظة شقارتف يؼقد رجؾ

 مقتتف؟ حؽؿ

 273 أو 283 سمنقم٦م آوشمًؽماد ظمط قمغم يًقق ؾمٞم٤مرة ؾم٤مئؼ واطمد :ُمداظمٚم٦م

 ؿمق ومامت، اشمدهقر اًمنقم٦م ؿمدة ومٛمـ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنقم٦م ُمتج٤موز يٕمٜمل ،253 أو

 ه٤مي؟ احل٤مًم٦م ذم اعمٞمت٦م طمٙمؿ

 ًمٚم٘م٤مٟمقن؟ طمٙمٛمؽ سم٤مًم٘م٤مٟمقن، رأجؽ ؿمق اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنقم٦م: أوًٓ  :اًمِمٞمخ
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 ..ذيمرت اًم٘م٤مٟمقن وٓ حل٤مهل٤م، اًمنقم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٘م٤مٟمقن ظمالف ىمٚم٧م أن٧م اًم٘م٤مٟمقن، :اًمِمٞمخ

 .اًم٘م٤مٟمقن قمـ اًمٜمٔمر سمٕمض اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنقم٦م هق :ُمداظمٚم٦م

 ...ؿمق اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنقم٦م ه٤مي هق :اًمِمٞمخ

 .هؿ صمامٟملم سمٞمحٓمقا  ُمٞم٦م سمٞمتحٛمؾ اًمِم٤مرع هذا أنف قم٤مروملم.. :ُمداظمٚم٦م

 ؾمامء؟ وطمل هق ،أن٧م اًم٘م٤مٟمقن هبذا رأجؽ ؿمق ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 .ؾمامء وطمل ُمش ٓ :ُمداظمٚم٦م

 طمٙمٛمف؟ سمٞمٙمقن ؿمق اًمًامء، وطمل ظم٤مًمػ ُم٤م واطمد وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 .إر وٓ :ُمداظمٚم٦م

 .واطمدة هذه. إر وٓ: إذاً  إر، وٓ :اًمِمٞمخ

 هذا اًم٘م٤مٟمقن، ظمالف إٟمف ذيمرك ر أي وٓ ٟمٜمّمٗمؽ، ؿم٤من ُمـ إىمؾ قمغم يٕمٜمل

 .ىمٞمٛم٦م ًمف ُم٤م رء أي وٓ

 .أظمرى إمم ؾمٞم٤مرة ُمـ ختتٚمػ آظمر، إمم ؾم٤مئؼ ُمـ ختتٚمػ أظمل، اًمنقم٦م: رء صم٤مين

 .آظمر إمم ـمريؼ وُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .يمقاؿمٞمؽ إمم يمقاؿمٞمؽ ُمـ ختتٚمػ آظمره، إمم :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يمقاؿمٞمؽ إيف يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .قمجالت :ُمداظمٚم٦م

 ... اًمٙمٗمرات أو اًمٕمجالت سمٞمًٛمقه اًمكم هذا :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمجٚم٦م... :ُمداظمٚم٦م
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 هذه سمتتحٛمؾ ُم٤م ؿمؽ سمال ُمٝمؽمي٦م، ُمٝمري٦م، يمقاؿمٞمٙمٝم٤م ًمٙمـ ضمديدة ؾمٞم٤مرة اومؽمض :اًمِمٞمخ

 واًمٓمريؼ يتحٛمؾ، هذا ضمديدة، ممت٤مزة ًمقيمس ويمقاؿمٞمؽ ضمديدة ؾمٞم٤مرة اومؽمض ًمٙمـ اًمنقم٦م،

 احل٤مدث هذا ُمثؾ ذم ىم٤مـمع طم٤مؾمؿ ضمقاب ووع يٛمٙمـ ٓ: وم٢مذاً  ُمٕمٌد، يٕمٜمل... هٜم٤م، شمرى يمام

ك ؾمٞمدٟم٤م شمٙمقن شمرضمع سمدك اًمٜمٝم٤مي٦م ذم صمؿ ضمداً، ودىمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م دراؾم٦م سمٕمد إٓ  حتٞمٞمٚمٜم٤م اًمث٤مين، قمًٞم

 قمغم اًمٞمقم طمٙمٛم٧م ُمثالً  أن٤م اعمقوقع، ذم رأجف يم٤من ؿمق رأجف، ومت٠مظمذ هتقر، اًمذي اًم٤ًمئؼ هذا

٤من هذاك أدان، وم٠من٤م إظمقاين، فمٚمٛم٧م سم٠مين ٟمٗمز  اؾمتحيوا أو ؾمئؾ، أطمٞمل إذا سمٞمجقز اإلًٟم

 سم٠من ٟمحـ واقمؽمومٜم٤م خمٓمئ٤مً، يم٤من سم٠منف واقمؽمف احل٤مدث، قمـ وؾم٠مخقه زقمٛمقا، يمام روطمف

رواح اؾمتحْم٤مر  إٟمف: وٟم٘مقل اًمرضمؾ، هذا يدان طمٞمٜمئذ قمٚمٞمٝم٤م، أطمٙم٤مم سمٜم٤مء ممٙمـ طم٘مٞم٘م٦م  ٕا

 .اهلل يٕمٗمق أن إٓ اهلل قمٜمد ُم١ماظمذ

 .ضمقاب قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م اجلقاب، هن٤مي٦م: إذاً 

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اعمٜمتحر طمٙمؿ ي٠مظمذ ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اعمٜمتحر طمٙمؿ ي٠مظمذ ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

  (..: 45:  41/   31/   واًمٜمقر اهلدى) 

 دية؟ افسائؼ ظذ ؾفؾ افراـب ومات افسقارة اكؼؾبت إذا

 دي٦م؟ قمٚمٞمف هؾ ومامت رضمالً  اًم٤ًمئؼ صدم وإذا

 ؾمٞم٤مرة ذم اصمٜم٤من إذا اخلٓم٠م، ًمٚم٘متؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  

 اًمٓمريؼ قمغم آظمر رضمؾ ىمدم وإذا اًم٤ًمئؼ، ًمٞمس: أي أظمر، وشمقذم اًمًٞم٤مرة وشمدهقرت

 واًمٙمٗم٤مرة؟ اًمدي٦م ومٞمف دم٥م وأهيام ظمٓم٠م، ىمتؾ أهيام اًمرضمؾ، وُم٤مت قمٛمد همػم وقمـ

 اصمٜم٤من؟ أو واطمد هٜم٤م اًم٘متٞمؾ :اًمِمٞمخ

 .اعم٠ًمختلم هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .إومم اعم٠ًمخ٦م ذم دقمٜم٤م! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ
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 .ُم٤مت اًم٤ًمئؼ ُمع اًمذي اًمًٞم٤مرة، وشمدهقرت اًمًٞم٤مرة ذم اصمٜملم: ي٘مقل! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 اًمًٞم٤مرة، اٟم٘مالب ؾم٥ٌم دراؾم٦م يٜمٌٖمل اًمدىم٦م، ُمـ رء ومٞمٝم٤م أرى ومٞمام اعم٠ًمخ٦م هذه :اًمِمٞمخ

ُمر يم٤من وم٢من قق جلٝمٚمف ؾم٤مئ٘مٝم٤م إمم يٕمقد ٕا ٞم٤مرة ذم يم٤من ظمٚمؾ إمم يٕمقد أو سم٤مًًم  يٙمقن يم٠من اًًم

 ذًمؽ وٟمحق ًم٘مدُمٝم٤م ُمٕمتدًم٦م سمنقم٦م وًمق قمٚمٞمٝم٤م اًمًػم شمتحٛمؾ ٓ سمحٞم٨م ىمديٛم٦م يم٤مٟم٧م قمجالهت٤م

٤ًٌم اًمًٞم٤مرة سمٛمٙم٤مٟمٞمؽ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد قم٤مدة شمٙمقن اًمتل اًمٕمٚمؾ ُمـ  رء وضمد وم٢من ٟم٘مالهب٤م، ؾمٌ

ؿمٞم٤مء هذه ُمـ  مل إذا أُم٤م دي٦م، ومٕمٚمٞمف ظمٓم٠م ىمتؾ يٙمقن ومحٞمٜمئذ اًم٤ًمئؼ ضمٝم٤مًم٦م ُمـ ذيمرشمف ُم٤م أو ٕا

ؾم٤ٌمب هذه ُمـ رء يقضمد ٞم٤مرشمف أو ُمٜمف سم٤مًم٘مٞم٤مدة ضمٝماًل  سم٤مًم٤ًمئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م ٕا  هل٤م هتٞمئتف وقمدم سًم

ٟم٘مالب، ذًمؽ سمٛمثؾ ومم احل٤مًم٦م قمـ ختتٚمػ احل٤مًم٦م ومٝمذه ا  قم٤مروم٤ًم هق يٙمقن طمٞمٜمام دي٦م ومال ٕا

ٞم٤مرة، سمتٝمٞمئ٦م وىم٤مئاًم  ومم اعم٠ًمخ٦م ذم رأجل هذا مت٤مًُم٤م سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اًًم  .ٕا

 قمٛمد؟ همػم وقمـ اًمٓمريؼ قمغم آظمر رضماًل  رضمؾ صدم وإذا: يٕمٜمل: اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمق ظمٓم٠م ىمتؾ هذا أن وم٤معمٝمؿ قمٛمد، همػم ىمتؾ هق اخلٓم٠م اًم٘متؾ أن َيٗمك ٓ هق :اًمِمٞمخ

٥ٌم ُم٤مت وًمق اًمدي٦م وقمٚمٞمف ظمٓم٠م ىمتؾ ومٝمق شمريمتف، ُمـ اًمدي٦م خترج اعمتقرم  .سم٤مخلٓم٠م اعمًت

 (33:26:32/ 23 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 خطلً  جـقـفا أشؼطت مـ ظذ ـػارة هـاك هؾ

ة شمٕم٤مـم٧م   ومً٘مط ،محالً  هب٤م أن شمٕمٚمؿ ٓ وهل ،احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب طم٤مُمؾ اُمرأ

  ؟يمٗم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ ،اجلٜملم

 ذم أهن٤م شمٕمٚمؿ ٓ وهل ،احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب وشمٕم٤مـم٧م ،طم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م اُمرأة :اًم٤ًمئؾ

 يمٗم٤مرة؟ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ .اجلٜملم إؾم٘م٤مط ذم احلٌقب هذه شم٧ًٌٌم ُمدة وسمٕمد ،محؾ طم٤مًم٦م

 – يٕمٜمل – ؾم٘مط اجلٜملم ًمٙمـ ،يمٗم٤مرة ٓ هٜم٤م أنف ؿمؽ ٓ :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 ؟يمؿ وقمٛمره

 ؟ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٠مثػم ًمٚمٕمٛمر وهؾ ،ٟمدري ٓ :اًم٤ًمئؾ
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 ًمٜم٤م يٜمػم ؿمئ هٜم٤مك يٙمقن ىمد ًمٙمـ ،ًمٚمت٠مثػم ًمٞمس ،ٓ :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 .اجلقاب شمٓمقير ذم اًمًٌٞمؾ

 .يمذا أو إرسمٕملم سمٕمد يٙمقن رسمام ًمٙمـ ،ٟمدري ٓ :اًم٤ًمئؾ

 ؟يقُم٤مً  أرسمٕملم :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 .ٟمدري وٓ ،يمذًمؽ يٙمقن رسمام :اًم٤ًمئؾ

 احلٌقب هذه أن شمدري ٓ يم٤مٟم٧م إذا:  طم٤مل يمؾ قمغم :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمٝم٤م إصمؿ ومال اجلٜملم شمً٘مط

 ؟اخلٓم٠م ًمٚم٘متؾ ًمٚمٙمٗم٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .يمٗم٤مرة ومٞمف ُم٤م ،ٓ :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 إطمقال هذه ُمثؾ ذم ومٞمٝم٤م اجلٜملم ؾم٘مط إذا ُمٕمٞمٜم٦م ؿمٝمقر ُمدة هٜم٤مك هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؟يمٗم٤مرة سم٘متٚمف شم٥ًٌم ُمـ قمغم يٙمقن

 .اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

  ؟قمنما  و أؿمٝمر 4 سمٕمد:  يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 أن٧م ،اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمالف حمؾ اعم٠ًمخ٦م هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم طمدي٨م ومٞمٝم٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

ه اًمذي  ؟وقمنما  أؿمٝمر أرسمٕم٦م سمٕمد اًمروح ومٞمف يٜمٗمخ أنف شمرا

 أُم٤م ،إـم٤ٌمء سملم ظمالف هذا ،اًمًٜم٦م ذم ظمالف ومٞمف ُم٤م :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ ذم سحي٦م اًمًٜم٦م

 ؟ذًمؽ ذم سحي٦م اًمًٜم٦م :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًم٤ًمئؾ

  ( 33:54:52/  3/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ظؾقف ؾفؾ ومات افسائؼ ؾصدمف شقارة أمام ؾجلة ؽالم طفر إذا

 صئ؟

 صداُمف يتالرم أن اًم٤ًمئؼ يًتٓمع مل سمنقم٦م ؾمٞم٤مرشملم سملم ُمـ ظمرج همالم :اًم١ًمال

 .. شمرى ي٤م ومٝمؾ سمٓمٞمئ٦م، هقمتف يم٤مٟم٧م ُمٝمام

 . يمٞمًف قمغم يذه٥م :اجلقاب

 . ويّمقم يمٞمًف قمغم يذه٥م :اًم١ًمال

  واوح؟ اًم٤ًمئؼ، وًمٞمس هق اجل٤مين ٕن اًمٖمالم، يمٞمس قمغم يذه٥م :اجلقاب

 . صٖمػماً  يم٤من وإن احلٚمؿ دون يم٤من وإن إذاً  واوح، ٟمٕمؿ، :اًم١ًمال

 أن يّمح ٓ اًم٘م٤مشمؾ أن اعمٝمؿ ومرق، يقضمد ٓ يمٌػماً  أو صٖمػماً  يم٤من وإن :اجلقاب

 . ظمٓم٠مً  ىمتؾ ي٘م٤مل

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 وسمخ٤مص٦م ُمًٚمقيم٦م ـمريؼ وذم ضمٜمقٟمٞم٦م هقم٦م ُمنقم٤مً  يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف :اجلقاب

 مل ذًمؽ ومٛمع قمٜمده٤م، ي٘مػ أن جي٥م اًم٤ًمئؼ أن طمدود ومٞمٝم٤م يقوع اًمتل اعمٛمرات ذم

 قمغم ومٚمٞمس صقرهت٤م أن٧م اًمتل اًمّمقرة طمدود ذم أُم٤م ُمًئقًٓ، هق يٙمقن ومٝمٜم٤مك ي٘مػ

 .اخلٓم٠م ىمتؾ ضمٜم٤مي٦م يتحٛمؾ أن اًم٤ًمئؼ

 يًٞمٓمر أن يًتٓمع ومل اًمداسم٦م ُمٜمف اٟمٗمٚمت٧م ومرس رايم٥م يم٤من إذا. ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 . ومامت سمّمٖمػم وم٤مصتدُم٧م قمٚمٞمٝم٤م،

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمًئقًٓ  ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م رايم٥م هق دام ُم٤م يم٤مٕول، هذا :اجلقاب
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 واعمٕمدن ضم٤ٌمر اًمٌئر» احلدي٨م؟ أجْم٤مً  وُم٤مذا ش..ضم٤ٌمر واعمٕمدن ضم٤ٌمر اًمٌئر» :واًمًالم

 اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف طم٤مل يمؾ قمغم ىمٌٚمٝم٤م، أؿمٞم٤مء ومٞمف ،شاخلٛمس اًمريم٤مز وذم» ،ش..ضم٤ٌمر

 إومم احل٤مًم٦م ومٗمل ؿم٤مردة يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م طمٙمؿ هل٤م ُمريمقسم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمداسم٦م أو اًمٗمرس أن

 و٤مُمـ هق ص٤مطمٌٝم٤م ومٚمتٝم٤م يٙمقن طمٞمٜمام إظمرى احل٤مًم٦م ذم أُم٤م ضم٤ٌمر، وهل يْمٛمـ ٓ

 ٟمٕمؿ

 (33:  37: 25/ 139/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  38: 42/ 139/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾقف؟ جيب ماذا افسقارات حقادث دم اخلطل افؼتؾ

ٟمٜم٤م أطمد: اخلٓم٠م اًم٘متؾ ذم ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م  ويم٤مٟم٧م ؿم٤مطمٜم٦م ؾم٤مئؼ يم٤من إظمقا

 أن إٓ سمداً  جيد مل أُم٤مُمف اًمتل اًمِم٤مطمٜم٦م ص٤مطم٥م ومرُمؾ ومٚمام يمٌػمة ىأظمر ؿم٤مطمٜم٦م أُم٤مم

 ومحّمؾ ُمذهٚم٦م سمنقم٦م ىم٤مدُم٦م ؾمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م اًمٞم٤ًمر ٟم٤مطمٞم٦م ادمف ومٚمام اًمٞم٤ًمر، ٟم٤مطمٞم٦م يتجف

 اًمذي ومام اخل٤مُمس، وٟمج٤م أرسمٕم٦م شمقذم أؿمخ٤مص مخ٦ًم ومٞمٝم٤م اًمًٞم٤مرة يم٤مٟم٧م طم٤مدث،

 اًمدي٦م؟ أو اًمٙمٗم٤مرة هذه؟ اًمِم٤مطمٜم٦م ًم٤ًمئؼ يٜمٌٖمل

 .يمالمه٤م :اًمِمٞمخ

 يّمقم أن يٜمٌٖمل سم٠منف أومت٤مه قمٜمدٟم٤م اعمٗمتل ٕن.. أم واطمدة يمٗم٤مرة اًمٙمٗم٤مرة :ُمداظمٚم٦م

 .أؿمٝمر صمامٟمٞم٦م اعمجٛمقع يّمػم: وم٢مذاً  ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ واطمد يمؾ قمغم

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 صحٞمح؟ هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ًمٚمدي٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ :اًمِمٞمخ
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 .شم٘مدر يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 شم٘مدر؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اعمِمٙمؾ هذا: أن شم٘مدر، يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 .ي٘مدر يمٞمػ اًمنمع: اعمٝمؿ أن ىمْمٞم٦م ًمٞم٧ًم ٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمل اإلسمؾ ُمـ رأس وُم٤مئ٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ رأس أخػ اًمنمع ذم اًمدي٦م ُمٕمروف :اًمِمٞمخ

 .هذا قمغم متٌم ٓ اًم٘مقاٟملم أن ًمٙمـ ذقم٤مً  ُم٘مدرة

 قمـ وي٠ًمل اًمًقق إمم يذه٥م احلٙمؿ هذا يٓمٌؼ أن أراد إذا هق: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ..و اًمٖمٜمؿ ؾمٕمر

 اًمٖمٜمؿ رؤوس أو اًم٘مٞمٛم٦م أن: آظمر ُمقوقع ذم ؾمٜمدظمؾ هٜم٤م أن هق ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

 اًمٌدو ذم يٕمٞمش اًمرضمؾ يم٤من إذا: اًمٗمٓمر صدىم٦م ُمقوقع مت٤مُم٤مً  شمِمٌف أظمرى ُم٠ًمخ٦م هذه

 أخػ ُمـ قمٚمٞمف اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م يدومع أن سمد ٓ ومٝمق واًمٖمٜمؿ واإلسمؾ اًمٌ٘مر أصح٤مب ُمثالً 

 اًمٌالد قمقاصؿ ذم اًمِم٠من هق يمام يم٤من إذا أُم٤م اإلسمؾ، ُمـ رأس وُم٤مئ٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ رأس

 .اًم٘مٞمٛم٦م إمم ٟمرضمع ومحٞمٜمئذ اعمقار سمؽمسمٞم٦م يٕمٜمقن ٓ طمٞم٨م اًمٞمقم

 .ذيمرت يمام اًم٘مٞمٛم٦م وشم٘مدر :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .اًمٕم٤مىمٚم٦م قمغم ًمٚمدي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: أجْم٤مً  ٟم٘مٓم٦م هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اًمٕم٤مىمٚم٦م؟ هؿ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض ًمٕمٚمف مت٤مُم٤مً  ذهٜمل ُمـ وشمٌخر ىمديامً  ىمرأتف سمح٨م هذا واهلل» :اًمِمٞمخ  إظمقا

 .شُمدديمؿ ُمدوٟم٤م رء قمٜمديمؿ رء؟ قمٜمدك ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يذيمرون
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 :هذا ذم ًمٚمٕمٚمامء أىمقل صمالصم٦م هٜم٤مك! اًمٕمٔمٞمؿ اهلل اؾمتٖمٗمر :ُمداظمٚم٦م

 .يرصمقٟمف اًمذيـ: ي٘مقًمقن أوٕمٗمٝم٤م

 .وأىمرسم٤مؤه أرطم٤مُمف هؿ: ي٘مقًمقن: اًمث٤مين اًم٘مقل

 .قمِمػمشمف هؿ: اهلل رمحف طمزم اسمـ رضمحف اًمذي اًمث٤مًم٨م واًم٘مقل

 .أوؾمع اًم٘مقل هذا: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ذم ويٕمٛمؾ يمذًمؽ اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم وأفمـ أنف، سمحٞم٨م قمِمػمشمف: ي٘مقل ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

٤من ويٚمحؼ قمِمػمة، ًمف ُمـ قمٜمد اًمًٕمقدي٦م سمالد  .وم٘مط ديٜم٤مريـ ديٜم٤مر أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلًٟم

 .آضمتٝم٤مدي٦م أراء هل وإٟمام ذًمؽ ذم ذقمٞم٦م طمج٦م ذيمروا هؾ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .اًمٚمٖمقي٦م واًمٜمقاطمل آضمتٝم٤مدي٦م أراء ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 أىمقال؟ صمالصم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م طمتك اًمٚمٖم٦م ذم ظمالف هٜم٤مك هؾ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 يٕم٘مؾ ُمـ: ىم٤مًمقا  وسمٕمْمٝمؿ، اًمٕمِمػمة وهل اًمٚمٖم٦م إمم ُم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٕمِمػمة وهؿ يدقمٛمف ُمـ.. وراءه يٙمقن ُمـ.. يقضمٝمف ُمـ.. اًمرضمؾ

 ؾم١ماًمؽ؟ اٟمتٝمك! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 اًمٕم٤مىمٚم٦م هٜم٤مك شمٌؼ مل أنف سمالدٟم٤م ذم ظم٤مص٦م اًمقاىمع! ؿمٞمخٜم٤م ُمالطمٔم٦م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 دومع وم٠مظمقه اعمحٙمٛم٦م إمم ذهٌقا  ـمٌٕم٤مً  هذا أظمقٟم٤م ُمثالً : يٕمٜمل اًم٘مديؿ، اعمٕمروف سم٤معمٕمٜمك

 ومٚمؿ ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م، ُمٜمف ـمٚم٥م اًمٌٞم٧م إمم رضمع أن سمٕمد صمؿ اًمٜم٤مس أُم٤مم وم٘مط ُمٕمٞمٜم٦م ُم٤مًمٞم٦م ىمٞمٛم٦م

 .ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م يمام اًمٕم٤مئٚمٞم٦م اًمرواسمط هٜم٤مك شمٕمد

 .ُمتٗمٙمٙمقن اعمًٚمٛمقن ٕن أن: هٙمذا اًمٌالد يمؾ :اًمِمٞمخ

 ..يًتٓمٞمع ٓ قمٜمده ُمـ اًمٕم٤مىمٚم٦م دومع وم٢مذا :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمّمقرة هذه ذم ظم٤مص٦م يًتٓمٞمع ٓ ُمٗمٝمقم :اًمِمٞمخ

 احل٤مًم٦م؟ هذه ذم يٗمٕمؾ ومٙمٞمػ :ُمداظمٚم٦م
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ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: هٜم٤م اجلقاب :اًمِمٞمخ ٤م اّلل  ًً ٓ   َٟمْٗم  هؾ[ 186:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 .ٟمٕمؿ يًتٓمٞمع، ُم٤م! اظمٚمؼ: ًمف ي٘م٤مل

 ذًمؽ؟ يٚمزُمف هؾ ُمٕمف يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 ..ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من إذا: أي.. يدومع أن يٚمزُمف هؾ :اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمف ًمٞم٧ًم هل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٔمٚمؿ أن جيقز ُم٤م ٕنف قمِمػمشمف: أو هق ي٘مقم أن اًمقاضم٥م هق ٕنف يٚمزُمف: :اًمِمٞمخ

 ي٘مقم أن يًتٓمٞمع احل٤مدث أطمدث اًمذي وهذا سمقاضمٌٝم٤م شم٘مقم ٓ اًمٕم٤مىمٚم٦م ٕن اًمقرصم٦م:

 .سمذًمؽ

 ...ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من إذا

 .ديٜم٤مر أخػ أرسمٕملم رء أىمؾ :ُمداظمٚم٦م

 أو قمٜمف قمجز ُم٤م اًمقرصم٦م ه١مٓء يٕمقض أن قمٚمٞمف جي٥م: ٟم٘مقل ٓ وح٤مذا :اًمِمٞمخ

 قمغم اًمدي٦م ومرض طمٞمٜمام احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع: يٕمٜمل ُمًتٓمٞمع وهق اًمٕم٤مىمٚم٦م قمٜمف قمجزت

 مت٤مُم٤مً  ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م أن احل٤مدث، أطمدث ُمـ قمـ ختٗمٞمػ ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ اًمٕم٤مىمٚم٦م

 اًمقاضم٥م هبذا ي٘مقُمقن أظمرون ًمٙمـ ًمتخٗمٞمػ سمح٤مضم٦م ًمٞمس احل٤مدث أطمدث اًمذي

 ٟمجٕمؾ ُم٤م: يٕمٜمل ُمًتٓمٞمع، أنف دام ُم٤م احل٤مدث أطمدث اًمذي إمم احلٙمؿ يٕمقد وم٢مذاً 

 هق ًمٚمح٤مدث واعمحدث سم٤مًمقاضم٥م ىم٤مُمقا  ُم٤م اًمٕم٤مىمٚم٦م ـمرف أطمد ٕنف ُمٔمٚمقُملم اًمقرصم٦م

 .هق هذا سم٤مًمقاضم٥م، ي٘مقم أن يًتٓمٞمع

  (32:  23: 17/   798/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الشىا دح 
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 ادحصـ فؾزاين افرجؿ حد

 يٓمقل أن ظمِمٞم٧م ىمد: قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اًمزهري قمـ

 ومريْم٦م سمؽمك ومٞمْمٚمقا  اهلل يمت٤مب ذم اًمرضمؿ ٟمجد ُم٤م: اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل طمتك زُم٤من سم٤مًمٜم٤مس

. اقمؽماف أو محؾ، يم٤من أو اًمٌٞمٜم٦م، ىم٤مُم٧م أو أطمّمـ، إذا طمؼ اًمرضمؿ وإن أٓ اهلل، أنزهل٤م

 .شاًمٌت٦م وم٤مرمجقمه٤م زٟمٞم٤م إذا واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ» :ىمرأهت٤م وىمد

 ح٤م قم٤ٌمس اسمـ ىمقل إطم٤مدي٨م شمٚمؽ يٜم٤مذم وٓ[: ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده اإلُم٤مم ذيمر]

 اًمٌخ٤مري رواه. شاًمدومتلم سملم ُم٤م إٓ شمرك ُم٤م» :وم٘م٤مل رء؟ ُمـ ط اًمٜمٌل أترك: ؾمئؾ

 ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ ،شاًمٗمتح» ذم يمام يتغم، اًمذي اًم٘مرآن ُمـ أراد إٟمام وم٢مٟمف ش.5329»

 اعمت٘مدم احلدي٨م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف يدل يمام ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م روى ُمـ مجٚم٦م ُمـ قم٤ٌمس اسمـ أن

 آظمر ذم ش65/  9» احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ. ش..يم٤من ًمق: ورؾمقًمف اهلل صدق» : ش1939»

 :قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ذطمف

 اًم٘مرآن ُمـ ٟمزًم٧م أؿمٞم٤مء ذيمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ صم٧ٌم ُم٤م ذًمؽ وي١ميد» 

 واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ» :قمٛمر طمدي٨م ُمثؾ يٌؼ مل أو طمٙمٛمٝم٤م أُمر وسم٘مل شمالوهت٤م، ومٜمًخ٧م

 ىم٤مل ُمٕمقٟم٦م، سمئر ذم ىمتٚمقا  اًمذيـ اًم٘مراء ىمّم٦م ذم أنس وطمدي٨م. شاًمٌت٦م وم٤مرمجقمه٤م زٟمٞم٤م إذا

ٟم٤م ومٞمٝمؿ اهلل وم٠منزل:   :يمٕم٥م سمـ أيب وطمدي٨م ،شرسمٜم٤م ًم٘مٞمٜم٤م ًم٘مد أن٤م ىمقُمٜم٤م قمٜم٤م سمٚمٖمقا » :ىمرآ

. شسمراءة يٕمٜمل .رسمٕمٝم٤م ي٘مرؤون ُم٤م» :طمذيٗم٦م وطمدي٨م. شاًمٌ٘مرة ىمدر إطمزاب يم٤مٟم٧م»

 يم٤من» أنف قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمييس اسمـ أظمرج وىمد. صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ويمٚمٝم٤م

ٟم٤م ُمٜمف إن: وي٘مقل يمٚمف، اًم٘مرآن ىمرأت: اًمرضمؾ ي٘مقل أن يٙمره  ذم وًمٞمس رومع، ىمد ىمرآ

 طمٞم٤مة ذم شمالوشمف ٟمًخ٧م مم٤م ذًمؽ مجٞمع ٕن اًم٤ٌمب طمدي٨م يٕم٤مرض ُم٤م ذًمؽ ُمـ رء

 .شط اًمٜمٌل

 .(978-977/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افرجؿ حلد افضافة افػرق إكؽار

ٌَْٞمدُ  قمـ   قُم
ِ
ـُ  اهلل ٌْدِ  سْم   قَم

ِ
ـِ  اهلل ٦ٌََم، سْم ٌْدَ  ؾَمِٛمعَ  َأن فُ  قُمْت   قَم

ِ
ـَ  اهلل ٌ ٤مٍس، سْم  قُمَٛمُر  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  قَم

ـُ    َرؾُمقلِ  ُِمٜمؼَْمِ  قَمغَم  ضَم٤مًمٌِس  َوُهقَ  اخْلَٓم ٤مِب  سْم
ِ
ًدا سَمَٕم٨َم  ىَمدْ  اهللَ  إِن  : »ط اهلل ٛم   ط حُمَ

، ضْمِؿ، آَي٦مُ  قَمَٚمْٞمفِ  ُأنِْزَل  مِم ٤م وَمَٙم٤منَ  اًْمِٙمَت٤مَب، قَمَٚمْٞمفِ  َوَأنَْزَل  سم٤ِمحْلَؼ  ن٤َمَه٤م اًمر   َوَوقَمْٞمٜم٤َمَه٤م ىَمَرأْ

  َرؾُمقُل  وَمَرضَمؿَ  َوقَمَ٘مْٚمٜم٤َمَه٤م،
ِ
 َأنْ  َزَُم٤منٌ  سم٤ِمًمٜم ٤مسِ  ـَم٤مَل  إِنْ  وَم٠َمظْمَِمك سَمْٕمَدُه، َوَرمَجْٜم٤َم ،ط اهلل

ضْمؿَ  َٟمِجدُ  َُم٤م: ىَم٤مِئٌؾ  َيُ٘مقَل    يمَِت٤مِب  ذِم  اًمر 
ِ
كِ  وَمٞمَِْمٚمُّقا  اهلل ضْمؿَ  َوإِن   اهلُل، َأنَْزهَل٤َم وَمِريَْم٦مٍ  سمؽَِمْ  اًمر 

  يمَِت٤مِب  ذِم 
ِ
ـْ  قَمغَم  طَمؼ   اهلل ـَ  ـَ َأطْمَّم  إَِذا َزَٟمك َُم ضَم٤ملِ  ُِم ، اًمر 

ِ
٤مء ًَ ٌَٞم ٜم٦َُم، ىَم٤مَُم٧ِم  إَِذا َواًمٜم   َأوْ  اًْم

ٌَُؾ، يَم٤منَ  اُف  َأوِ  احْلَ قْمؽِمَ
ِٓ  ش.ا

 واوم٘مٝمؿ وُمـ اخلقارج ُمـ وىمع ىمد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ظمِمٞمف ُم٤م [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٞمقم اعمٕم٤مسيـ سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م وشمٌٕمٝمؿ اًمرضمؿ، ُمنموقمٞم٦م صمٌقت أنٙمروا اعمٕمتزًم٦م ُمـ

 .اإلصالح يزقمٛمقن ممـ

 [172 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 ادحصـ افزاين ظذ افرجؿ حد أكؽر مـ ظذ افرد

 اًمٙمت٤مب، ُمٜمًقخ ذم اًمّمقاب اًمرأي: اؾمٛمف طمديث٤مً  صدر يمت٤مب ذم ؾمٞمدي :اعمٚم٘مل

ٌَف، مم٤م اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ محٚم٦م ُمـ ًمٞمس يم٤مشمٌف ـمٌٕم٤مً   ًمٚمزاين اًمرضمؿ ىمْمٞم٦م اًمٙمت٤مب هذا ذم يَمَت

 هق اًمكم ُمًٚمؿ، اإلُم٤مم قمٜمد ٤مطمديثً  ورد احلٙمؿ، هذا يٜمًخ أن ضم٤مهداً  طم٤مول اعمحّمـ

 -أجْم٤مً - ويمذًمؽ اًمٜم٤ًمء، آي٦م قمـ شؾمٌٞمالً  هلـ اهلل ضمٕمؾ ىمد قمٜمل ظمذوا» :طمدي٨م

 يٕمٜمل طمتك ًمٚمٝمجرة اًمت٤مؾمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم ٟمزًم٧م اًمٜمقر ؾمقرة أن يث٧ٌم أن ضم٤مهداً  طم٤مول

 ط اًمٜمٌل أج٤مم طمّمٚم٧م اًمتل اًمرضمؿ طم٤مدصم٦م سمٕمد أتك ىمد اًمًقرة ٟمزول سمذًمؽ يٙمقن

 ذم شمث٧ٌم ٓ هن٤ميتٝم٤م ذم يٕمٜمل ًمٙمٜمٝم٤م أي٤مت، هذه ذم أىمقال هلؿ يٕمٜمل اعمٗمنون طم٘مٞم٘م٦م

 ... إمم سمح٤مضم٦م ٟمحـ أن. اًمرضمؿ قمٚمٛمل طمدود

ً، :اًمِمٞمخ  ُم٤مذا؟ رد اًمرد: شمث٧ٌم ٓ قمٗمقا
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 .اًمرضمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمرضمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرضمؿ :اًمِمٞمخ

 .اًمرضمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .سم٤محلدي٨م ذم إٟمف ىمٚم٧م ُم٤م أن٧م اًمرضمؿ، شمث٧ٌم ٓ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .آه سم٤محلدي٨م :اعمٚم٘مل

 .آه :اًمِمٞمخ

 ٟمحـ اًمٙم٤مشم٥م، هذا قمغم اًمرضمؾ هذا قمغم ًمٚمرد سم٤مًمٜم٦ًٌم أن٤م ىمّمدي يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 صدر يمت٤مب ذم ـمٌٕم٤مً  اًمٜمقر، ؾمقرة سمٕمد اعمروي٤مت سمٕمض أو وىم٤مئع إصم٤ٌمت إمم سمح٤مضم٦م

 ُمروي٤مت هل اًمكم اًمًٕمقدي٦م ذم قمٚمٛمل طمدود ذم اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم ضم٤مُمٕمٞم٦م رؾم٤مًم٦م

 اًمًٜم٦م ذم ٟمزًم٧م أهن٤م اًمٜمقر ؾمقرة ذم اًمراضمح أن ومٞمف ويث٧ٌم اعمّمٓمٚمؼ، لسمٜم همزوة

 ٟمحـ وُم٤مقمز، اًمٖم٤مُمدي٦م رضمؿ..سمٕمده٤م طمدث اًمرضمؿ يٙمقن ًمت٤مزموسم٤م ًمٚمٝمجرة، اخل٤مُم٦ًم

 سمٕمد اًمرضمؿ وىم٤مئؼ اًمقىم٤مئع، سمٕمض شمث٧ٌم اًمتل اعمروي٤مت ًمٌٕمض أو إلصم٤ٌمت سمح٤مضم٦م

 .شمٗمٞمدوٟم٤م قمٚمٛمؽ ذم يم٤من وم٢من ،ط اًمٜمٌل ُمقت

 .طمًـ :اًمِمٞمخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :اعمٚم٘مل

 سم٠منف وصٗمتف ٟمٗمًؽ وأن٧م اًمرضمؾ هبذا اهتٛمٛم٧م ح٤مذا أضمٞمٌؽ أن ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 سمف؟ اهتٛمٛم٧م ح٤مذا اًمٕمٚمؿ؟ أهؾ ُمـ ًمٞمس

 .ضمقاب شمريد :اعمٚم٘مل
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 شم٠ًمل؟ ح٤مذا أن٧م أؾم٠مل، ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 ...سم٤مًمت٠ميمٞمد :اعمٚم٘مل

 شم٠ًمل؟ ح٤مذا :اًمِمٞمخ

 .ضمقاب قمغم أطمّمؾ طمتك :اعمٚم٘مل

 .ُمثٚمؽ يمذًمؽ وأن٤م ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 سمٕمض ذم ٟمنمت اًمردود سمٕمض وذم طمقًمف دار ُم٤م ًمٙمثرة طم٘مٞم٘م٦م. ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 شمٜم٤موًمقا  يٕمٜمل ٕم٦ماًمنمي يمٚمٞم٦م ذم قمٜمدٟم٤م اجل٤مُمٕم٦م ذم وأجْم٤مً  اًمٚمقاء، صحٞمٗم٦م ُمٜمٝم٤م اًمّمحػ

 .اًمدراؾم٦م ُم٤مدة ذم اعمقوقع هذا

 ًمٜمٌٓمٚمٝم٤م، اًمرضمؿ يٜمٙمر ُمـ طمج٦م شمذيمر أن يٜمٌٖمل -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أن٧م :اًمِمٞمخ

 ُمٜمل؟ شمريد ُم٤مذا إذاً  اًمّمحٞمح: احلدي٨م ذم اًمرضمؿ يث٧ٌم ُمـ سمٚم٤ًمٟمؽ ذيمرت وأن٧م أُم٤م

 .ًمٚمرضمؿ طمقادث قمـ اعمروي٤مت سمٕمض وم٘مط أريد أن٤م :اعمٚم٘مل

 ُم٤مذا؟ قمـ ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 ٓ اًمٙمت٤مب ذم اعمزاقمؿ سمٕمض هق يٕمٜمل قمٚمٞمف، اًمٕمٚمٛمل ًمٚمرد وم٘مط طم٘مٞم٘م٦م :اعمٚم٘مل

 .دًمٞمؾ قمغم شم٘مقم

 يمؾ قمغم سم٤مًمرد هتتٛمقا  ٓ أن وهمػمك أن٧م أنّمحؽ وم٠من٤م» أظمل، ي٤م هق هذا :اًمِمٞمخ

 حيًـ سم٠منف ؿمٕمر ُمـ يمؾ ومقى، اًمٕمٚمؿ أصٌح اًمٞمقم ًمف، هن٤مي٦م ٓ واؾمع سم٤مب هذا ٟم٤مقمؼ،

 ي٤ٌمزم: وٓ يٙمت٥م ومٝمق شمٙمًػماً  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُمٙمنة يم٤مٟم٧م وًمق قم٤ٌمرة يٙمت٥م أن

 اًمٜم٤مس أنف رء ذم احلٙمٛم٦م ُمـ وٓ اًمٕمٚمؿ ُمـ ومٚمٞمس وًمذًمؽ قمتٞمد: وٓ رىمٞم٥م ٓ ٕنف

 اًمٕمٚمؿ ذم ىمدم ًمف ًمٞمس راؾمخ٦م أىمقل ٓ ىمدم ًمف ًمٞمس وهق يم٤مشم٥م، أي سمٙمت٤مسم٦م هيتٛمقا 

 وم٠من٤م: ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب أُم٤م ،شاًمٕمٚمؿ ذم راؾمخ٦م ىمدم ًمف ًمٞمس أىمقل أن قمـ ومْمالً 

 سملم زاٟمٞم٦م اُمرأة قمغم مجع أنف -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- قمكم قمـ اًمّمحٞمح ذم يقضمد أىمقل

 اعمٌٓمؾ ص٤مطمٌؽ حي٤مرب احلدي٨م وهذا احلدي٨م، ومٞمٝم٤م مجع رمجٝم٤م، وسملم ضمٚمده٤م
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 احلديـ، سملم اجلٛمع أومم سم٤مب ُمـ وؾمٞمٜمٙمر اًمرضمؿ، أصؾ يٜمٙمر هق ٕنف سمًٞمٗملم:

 اهلل، سمٙمت٤مب ضمٚمدهت٤م: وىم٤مل ضمٚمده٤م أن سمٕمد اُمرأة رضمؿ -قمٜمف اهلل ريض- قمكم ومًٞمدٟم٤م

 .سمزُم٤من اًمرؾمقل ووم٤مة سمٕمد هذا ،ط اهلل رؾمقل سمًٜم٦م ورمجتٝم٤م

 .ط :اعمٚم٘مل

 -قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ صح أنف اًمث٤مين اًمٌمء رء، هذا :اًمِمٞمخ

ن٤مه وًم٘مد اًمرضمؿ، ىمقم يٜمٙمر زُم٤من ؾمٞم٠ميت أنف  قمٜمد يًٛمك مم٤م وهق اهلل، يمت٤مب ذم ىمرأ

ن٤م اًمتالوة، سمٛمٜمًقخ اًمٕمٚمامء  ،شاهلل ُمـ ٟمٙم٤مًٓ  وم٤مرمجقمه٤م زٟمٞم٤م إذا واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ» :ىمرأ

 هٜم٤مك وًمٙمـ اهلل، إٓ اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ وٓ اًمٖمٞم٥م، يٕمٚمؿ ويم٠منف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر هذا

 ٓ ٕنف اعمرومقع، طمٙمؿ ذم ُمقىمقف طمدي٨م هذا: احلدي٨م قمٚمامء ومٞمٝم٤م ي٘مقل أطم٤مدي٨م

 ُمـ أن قمرومتؿ اًمذيـ آقمتزال اٟمتنم أن سمٕمد ٟم٤مس وضمد وطم٘مٞم٘م٦م اًمرأي، ىمٌؾ ُمـ ي٘م٤مل

 هذا وأتٌٕمقا  سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، اًمرضمؿ أنٙمروا اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم ىمقهلؿ والهلؿ

 ُمش يٜمٙمرون؟ ح٤مذا ح٤مذا؟ اًمتالوة، ُمٜمًقظم٦م آي٤مت يقضمد ٓ أنف آظمر، سم٢مٟمٙم٤مر اإلٟمٙم٤مر

 طمٙمامً  ضمٕمٚمقه اًمذي قم٘مٚمٝمؿ يِم٤مء، سمام قم٤ٌمده يٌتكم -وضمؾ قمز- اهلل أن قم٘مٚمٝمؿ ذم داظمؾ

 ومٝمق اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مٌحف وُم٤م اهلل، قمٜمد احلًـ ومٝمق اًمٕم٘مؾ طمًٜمف ُم٤م: ومٞم٘مقًمقن اهلل، قمغم

 سمٕم٘مقهلؿ اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمّمقص هذه ُمثؾ يٜمٙمرون ه١مٓء اهلل، قمٜمد اًم٘مٌٞمح

 اهلل يمت٤مب ذم ىمرأن٤مه٤م يمٜم٤م وىمد أي٦م هذه يٜمٙمرون ىمقم ؾمٞم٠ميت: ىم٤مل طمٞمٜمام ومٕمٛمر اعم٘مٞمت٦م،

 ٟمص -أجْم٤مً - ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م همػم أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ويقضمد اًمتالوة، ُمٜمًقخ ُمـ ومٝمل

ً، يم٤من اعمحرم اًمرو٤مع أن ذًمؽ ُمـ يتغم، مم٤م يم٤مٟم٧م أهن٤م  ٟمًخ صمؿ يتغم مم٤م ويم٤من قمنما

 سمٕمض ُمـ أن حييين مم٤م ومٝمذا اعمحرُم٤مت، هـ روٕم٤مت اخلٛمس أن احلٙمؿ وضمٕمؾ

سم٤مً  حت٘مٞم٘م٤مً  اًمٜمّمقص  . ًمٓمٚمٌؽ وضمقا

 ي٘مٚمٌقن اًمٞمقم اًمٙم٤مشمٌلم ُمـ يمثػماً  سم٠من اًمٜمٔمر أخٗم٧م اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب أهنل أن ىمٌؾ صمؿ

ؾم٤مٟمٞمد شمروى اًمتل وم٤مٕطم٤مدي٨م اًمنمقمٞم٦م، احل٘م٤مئؼ  اًمتل واًمتقاريخ يرومْمقهن٤م، اًمّمحٞمح٦م سم٤ٕم

ؾم٤مٟمٞمد شمروى ٧م أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق أصالً، جيٕمٚمقهن٤م اعمٜم٘مٓمٕم٦م سم٤ٕم  همػمه٤م أو اًمقىمٕم٦م هذه شم٤مريخ يٌث

 ؾمٞمجد اًمًػمة ذم دراؾم٦م ًمف يم٤من وُمـ.... اًمٙمذا ذم وىمٕم٧م اعم١مرظملم ُمـ ومالن: ي٘م٤مل أن إٓ
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 جيدون اًمٖمزوات، ُمـ وسمخ٤مص٦م احلقادث وُمـ اًمقىم٤مئع ُمـ يمثػم حتديد ذم ضمداً  يمثػماً  اظمتالوم٤مً 

 حيدد شم٤مريخ هٜم٤مك يم٤من إذا اًمدىمٞم٘م٦م، هلذه يتٜمٌف أن جي٥م اًمٕمٚمؿ ومٓم٤مًم٥م وًمذًمؽ يمثػماً، اظمتالوم٤مً 

 ٕنف ًمٚمت٤مريخ وزٟم٤مً  شم٘مؿ ومال احل٤مدصم٦م شم٤مريخ ُمع يتخ٤مًمػ أنف احلدي٨م فم٤مهر طمدي٨م وهٜم٤مك طم٤مدصم٦م،

ٜمد، يرو مل ٜمد روي اًمذي ًمٚمحدي٨م وزٟم٤مً  ىمؿأ وإٟمام سم٤مًم  .سم٤مًًم

ن وأن٤م  خ٤مري صحٞمح ذم طمدي٨م هٜم٤مك هذا، ذم ُمث٤مل حييين ٔا - هريرة أيب قمـ اًٌم

 ط اهلل سمرؾمقل إذ اًمٕمٍم صالة ط اهلل رؾمقل وراء ٟمّمكم ٟمحـ سمٞمٜمام: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض

 طمتك اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك صمؿ ريمٕمتلم، صاله٤م أرسمٕم٤مً  اًمٕمٍم ريمٕمتلم، رأس قمغم يًٚمؿ

ظمرى قمغم رضمٚملم إطمدى ووع -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن اًمراوي يّمػ  وم٘م٤مل يًؽميح ٕا

ٞم٧َم؟ أم اًمّمالة أىمٍمت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًمٞمديـ، ذي سـم يٕمرف رضمؾ  قمٚمٞمف- ىم٤مل ًٟم

 سمٙمر أبق وومٞمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ذم ومٜمٔمر يم٤من، ىمد اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مل شيٙمـ مل ذًمؽ يمؾ» :-اًمًالم

 يٙمـ مل ٕنف حمراسمف: إمم أىمقل وٓ ُمّماله، إمم ومرضمع ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  شاًمٞمديـ؟ ذو أصدق» :وقمٛمر

 وؾمجد وؾمٚمؿ سم٤مًمريمٕمتلم وضم٤مء ُمّماله إمم قم٤مد اح٤مر، قمغم وم٤مئدة وهذه حمراب، ُمًجده ذم

 . اًم٘مّم٦م اٟمتٝم٧م وؾمٚمؿ، ؾمجدشملم

 اًمرؾمقل، ُمع حتدث اًمٞمديـ ذو وطمديث٤مً، ىمديامً  اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ظمالف اًم٘مّم٦م هذه ذم

 احلدي٨م هذا ُمع يمٞمػ ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  شاًمٞمديـ؟ ذو أصدق» :اًمّمح٤مسم٦م ُمع حتدث واًمرؾمقل

جديت اًمّمالة واٟمتٝم٧م قمٚمٞمٙمؿ، واًمًالم أظمريلم، ريمٕمتلم اًمرؾمقل ُمع سمٞمّمٚمقا  سمػمضمٕمقا   سًم

 اًمّمالة أن مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ ٓ اًمّمالة، يٌٓمؾ ٓ اًمٙمالم أنف ُمٜمف ي١مظمذ احلدي٨م هذا إذاً  اًمًٝمق،

 اعمتٙمٚمؿ شمٙمٚمؿ إذا واظمتٚمٗمقا  يٌٓمٚمٝم٤م، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  اًمّمالة ذم اًمٙمالم أن شمٌٓمٚمٝم٤م، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً 

 ًمٚمّمالة، ُمّمٚمح٤مً  أو ضم٤مهالً  أو ٟم٤مؾمٞم٤مً  اًمّمالة ذم اعمتٙمٚمؿ شمٙمٚمؿ إذا ومٞمام واظمتٚمٗمقا  ضم٤مهالً 

ٓمؾ ٓ: ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل وم٤معمذه٥م  هٜم٤م ُم٤مذا شمٌٓمؾ،: ي٘مقًمقن احلٜمٗمٞم٦م اًمٙمالم، هذا سمٛمثؾ اًمّمالة شٌم

خ ىمٌؾ هذا يم٤من: ي٘مقًمقن هذا، هريرة أيب طمدي٨م ذم احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل ُم٤مذا اًمِم٤مهد،  ذم اًمٙمالم ًٟم

خ ىمٌؾ اًمقاىمٕم٦م هذه يم٤من: ي٘مقًمقن اًمّمالة،  ذو هذا أنف واًمدًمٞمؾ اًمّمالة، ذم اًمٙمالم ضمقاز ًٟم

 هذه إذاً  ظمٞمؼم ومقىمٕم٦م ظمٞمؼم، وىمٕم٦م ذم أؾمٚمؿ هريرة وأبق اًمِم٤مهد، هٜم٤م سمدر، وىمٕم٦م ذم ُم٤مت اًمٞمديـ

 اعم١مرظملم ًمتجد هٜم٤م شم٤مريخ، قمغم سمدر: وىمٕم٦م ذم ُم٤مت اًمٞمديـ ذو أنف اؾمتٜمدوا ُم٤م قمغم قمٜمف، ُمت٠مظمرة

 ذم ُم٤مت اًمٞمدـي ذو أنف ىمقل: أي ُمٕمْمالً، ُمرؾمالً  هٙمذا اًمزهري رواه اًم٘مقل هذا ٓ: ي٘مقل
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 اًمرؾمقل، وراء أصكم أن٤م سمٞمٜمام: ساطم٦م ي٘مقل هريرة وأبق ؾمٜمد، سمدون اًمزهري رواه سمدر وىمٕم٦م

 وم٢مذاً  اًمٙمالم، قمـ اًمٜمٝمل قمـ ُمت٠مظمرة احل٤مدصم٦م هذه إذاً  ظمٞمؼم، طم٤مدصم٦م ذم أو سمٕمد أؾمٚمؿ هريرة وأبق

ٞم٤من قمذر أو ضمٝمؾ قمذر ًمٞمس اًمٙمالم سمف اعم٘مّمقد اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل  اًمّمالة، إصالح قمذر أو ًٟم

٥ٌم اًمٙمالم يم٤من وم٢مذا ؾم٤ٌمب هذه ُمـ سًم  وظمذ اًمٙمالم ه٤مت اًمٙمالم أُم٤م يٌٓمٚمٝم٤م، ومال اًمثالصم٦م ٕا

 اًمرواي٦م ٓظمتالف ُمث٤مل هذا اًمّمالة، يٌٓمؾ اًمذي هق هذا شمّمكم وأن٧م آظمره، وإمم اًمٖمرض

 أن جي٥م سمح٨م هٞمؽ شم٘مرأ  ح٤م ًمذًمؽ واوح اعمٕمْمؾ، اعمرؾمؾ اًمت٤مريخ قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد

 هٜم٤مك يم٤من إن عمثٚمف ٟمٕمقد ومال اًمّمحٞمح٦م، سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد يروى ٓ أظمل ي٤م اًمت٤مريخ هذا أنف شمٜمتٌف

 أوًٓ  صم٤مسم٧م اًمرضمؿ: اًم٘مقل ظمالص٦م صحٞمح، سم٢مؾمٜم٤مد هق طمدي٨م وسملم اًمت٤مريخ سملم شمٕم٤مرض

خ٧م اًمذي سم٤مًم٘مرآن ٜم٦م وصم٤مسم٧م طمٙمٛمف، وسم٘مل شمالوشمف ًٟم  سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ٟمٗمذه٤م اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًم

الم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ووم٤مة  ي٘مٞمٛمقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم ُمـ ذًمؽ قمغم -أجْم٤مً - اًمٕمٛمؾ وضمرى ،-اًًم

طمٙم٤مم ـْ ﴿ :ي٘مقل -وضمؾ قمز- واهلل اًمٞمقم، هذا طمتك اًمنمقمٞم٦م ٕا ؾُمقَل  يَُِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمر   سمَْٕمدِ  ُِم

َ  َُم٤م ِعْ  اهْلَُدى ًمَفُ  شمٌَلَم  ٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َويَتٌ  ﴾ َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜم ؿَ  َوٟمُّْمٚمِفِ  شمََقمم   َُم٤م ٟمَُقًم فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَم

 يمت٤مسم٤مً: هلؿ ي٘مرأ  أن أبداً  ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ ه١مٓء وأُمث٤مًمف اًمٙم٤مشم٥م هذا ًمذًمؽ[. 225:اًمٜم٤ًمء]

هقاء أهؾ ُمـ هؿ وإٟمام سمٕمٚمامء، ًمٞمًقا  ٕهنؿ تحًٜمقن ٕا  حت٧م ي٘مع ُم٤م يمؾ حيقؿمقن صمؿ اًمٌمء ًي

 واًمْمٕمٞمػ سم٤مًمّمحٞمح قمٚمؿ قمغم يٙمقٟمقا  أن دون أهقاءهؿ سمف يدقمٛمقن أهنؿ ئمٜمقن مم٤م أجدهيؿ

 .اًمرواي٤مت ُمـ

  (33: 49: 33/ 676/ واًمٜمقر اهلدى)

 بؿسؾؿة زكك إذا افـكاين

ين :اًم٤ًمئؾ  هؾ ومّمٚمٌف، قمٛمر قمٝمد ذم اًمزٟم٤م قمغم اعمًٚمٛم٦م اؾمتٙمره اًمذي اًمٜمٍما

 اعمًٚمؿ؟ سمٕمٙمس صمٞم٤ٌمً  أم سمٙمراً  يم٤من ؾمقاء اًمّمٚم٥م اًمٜمٍماين طمٙمؿ أن ذًمؽ ُمـ ٟمٗمٝمؿ

 ؟قمٛمر قمـ صحٞمح هق هؾ إثر هذا: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اإلرواء ذم صححتف صحٞمح، :اًم٤ًمئؾ
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 ٟمّمف؟ ُم٤م :اًمِمٞمخ

ة اؾمتٙمره اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمٝمد ذم رضمؾ أن: ىم٤مل :اًم٤ًمئؾ .. اًمزٟم٤م قمغم اُمرأ

 .ومّمٚمٌف قم٤مهدٟم٤ميمؿ هذا قمغم ُم٤م: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ًمف وم٘م٤مل ُمًٚمٛم٦م،

 اًم١ًمال؟ ُم٤م ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

٤مئؾ ١مال :اًًم  صمٞم٤ٌمً؟ أم سمٙمراً  يم٤من ؾمقاء ي٘متؾ سمٛمًٚمٛم٦م زٟمك إذا اًمٜمٍماين طمٙمؿ يٕمٜمل هؾ اًًم

 .ٟمٕمؿ أي وسمٞمٜمف، سمٞمٜمٜم٤م اًمذي اًمٕمٝمد ظم٤مًمػ ٕنف ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

  (33:  57:  47/ 492/واًمٜمقر اهلدى)

 افزكا حد دم ادحصـ ـافشاب ادحصـ افشقخ هؾ

 طمتك اًمرضمؿ طمد قمٚمٞمف ي٘م٤مم زٟمك اعمحّمـ يم٤مًمِم٤مب حمّمٜم٤مً  يم٤من إن اًمِمٞمخ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اعمقت؟

 يرضمؿ اعمحّمـ: يٕمٜمل احلٙمؿ ذم واًمِم٤مب اًمِمٞمخ سملم ومرق ٓ إصؾ :اًمِمٞمخ

 ذم واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ وذيمر ؿم٤مسم٤ًم، أو يم٤من ؿمٞمخ٤مً  ضمٚمد حيّمـ مل وُمـ ؿم٤مسم٤ًم، أو يم٤من ؿمٞمخ٤مً 

 يمقٟمف ُمع ٕنف ومٕمٚمف: ًمت٘مٌٞمح هق احلٙمؿ واعمثٌت٦م اًمتالوة، اعمٜمًقظم٦م أي٦م ذم أو احلدي٨م،

: ُمٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمٝمؿ اهلل يٜمٔمر ٓ صمالصم٦م أنف إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام زٟم٤م، ؿمٞمخ

 .زاين ؿمٞمخ

     (/.. :.. :..  14/   واًمٜمقر اهلدى)

 مرات أو مرة احلد ظؾقف يؼام هؾ مرة مـ أـثر افرجؾ زكا إذا

 حي٤مؾم٥م ومٝمؾ إظمػمة، اعمرة ذم قمٚمٞمف وقمثر ُمرة ُمـ أيمثر اًمرضمؾ زٟم٤م إذا :اًم١ًمال

  اًمٕمذاب؟ ًمف ومٞمْم٤مقمػ ذًمؽ، ىمٌؾ ومٞمف شم٥ًٌم ُم٤م قمغم

ُمر َيتٚمػ هٜم٤م يٕمٜمل :اجلقاب   حمّمـ؟ همػم أم حمّمـ هق هؾ: أوًٓ  ضمٝم٤مت، قمدة ُمـ ٕا
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 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 .. قمٚمٞمف ُمدقمك وإٓ ُمٕمؽمف هق هؾ صم٤مٟمٞم٤مً  :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 . ؿمٝمقد سم٠مرسمٕم٦م ُمرة سمٙمؾ اإلشمٞم٤من اًمًٝمؾ ُمـ ومٚمٞمس قمٚمٞمف ُمدقمك يم٤من وم٢من :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 ًمٞمس وًمٙمـ ٟمٕمؿ، أي ُمرة يمؾ قمـ احلد قمٚمٞمف ي٘م٤مم ومٜمٕمؿ اقمؽمف يم٤من وإذا :اجلقاب

 همػم يم٤من إذا ومٞمام واطمدة ُمرة قمٚمٞمف احلدود دمٛمع أن اجل٤مئز ُمـ ًمٞمس سمؾ اًميوري

  واوح؟ هيٚمؽ، أن ظمِمٞم٦م حمّمـ

 . ؿمٞمخ ي٤م واوح ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

  احل٤مًم٦م؟ هذه ذم حمّمـ يم٤من وإذا ٟمٕمؿ، :اًم١ًمال

 . .يرضمؿ :اجلقاب

 . ؾمٞمٜمتٝمل :اًم١ًمال

 . ٟمٕمؿ :اجلقاب

 (33:  11: 39/ 139/ واًمٜمقر اهلدى) 

 األمة ظذ وال يتزوج حتك ادؿؾقك ظذ حد ال بلكف افؼقل رد

 تتزوج حتك

 يتزوج: طمتك ممٚمقك قمغم طمد ٓ أنف إمم قم٤ٌمس اسمـ وذه٥م[: ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

ـ   وَم٢ِمَذا﴿: - شمٕم٤ممم - سم٘مقًمف متًٙم٤م  .أي٦م ﴾ُأطْمِّم

د سم٠من وأضمٞم٥م  .اإلؾمالم: هٜم٤م سم٤مإلطمّم٤من اعمرا
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 اإلؾمالم قمغم واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ذم وي٘مع اعمٜمع،: اًمٕمرب يمالم ذم اإلطمّم٤من: ىمٚم٧م

 احلري٦م ويمذًمؽ ًمف، ي٤ٌمح ٓ قمام يٛمٜمٕمف اإلؾمالم ٕن واًمتزوج: واًمٕمٗم٤مف واحلري٦م

 .واًمتزوج واًمٕمٗم٤مف

ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت ﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف ٤مء ُِم ًَ  .اعمزوضم٤مت: أراد  :﴾اًمٜم 

٤م وَمِٛمـ اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت  اعْمُْحَّمٜم٤َمِت  َيٜمِٙمَح  َأن﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف   :﴾َأجاَْمُٟمُٙمؿ َُمَٚمَٙم٧ْم  ُم 

ئر: سمف أراد  .احلرا

ـَ ﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف  .اًمٕمٗم٤مف: أراد  :﴾اعْمُْحَّمٜم٤َمِت  َيْرُُمقنَ  َواًم ِذي

ِّْمٜملِمَ ﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف ٤مومِِحلمَ  هَمػْمَ  حمُّ ًَ  .اعمتزوضملم: أراد  :﴾ُُم

ـ   وَم٢ِمَذا﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف  .شمزوضمـ: أي  :﴾ُأطْمِّم

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ هذا وقمغم

 ىمقًمف وم٢من :- اهلل رمحف - اًمِم٤مرح ُمـ ظمٓم٠م هذا[: سم٘مقًمف يمالُمف قمغم إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

ـ   وَم٢ِمَذا﴿: - شمٕم٤ممم -  ىم٤مل يمام اًمٕمٚمؿ: أهؾ مجٝمقر قمٜمد أؾمٚمٛمـ:: ُمٕمٜم٤مه  :﴾ُأطْمِّم

 .شمٌٕمف وُمـ قم٤ٌمس ٓسمـ ظمالوم٤م  :ش232/  7» اًمِمقيم٤مين

 وأىم٤مويؾ اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ُمـ ُم٣م سمام ىمقًمف شمريمٜم٤م وإٟمام» :اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وىمد

 ش.143/  8» اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره :شإئٛم٦م

 !اًمِم٤مرح أومهف ُم٤م ظمالف اجلٛمٝمقر قمٚمٞمف ُم٤م أن ًمٌٞم٤من هذا: أىمقل

ْ  َوَُمـ﴿: ٟمّمٝم٤م وم٢من قم٤ٌمس: اسمـ ىمقل ي١ميد أي٦م ومٔم٤مهر وإٓ:
َتٓمِعْ  مل  ًْ  ُِمٜمُٙمؿْ  َي

٤م وَمِٛمـ اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت  اعْمُْحَّمٜم٤َمِت  َيٜمِٙمَح  َأن ـَمْقًٓ  ـ َأجاَْمُٟمُٙمؿ َُمَٚمَٙم٧ْم  ُم   اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت  وَمَتٞم٤َمشمُِٙمؿُ  ُم 

ـفُ  ـ سَمْٕمُْمُٙمؿ سم٢ِِمياَمٟمُِٙمؿْ  َأقْمَٚمؿُ  َواًمٚم  ـ   سَمْٕمضٍ  ُم  ـ   سم٢ِِمْذنِ  وَم٤مٟمِٙمُحقُه ـ   َأْهٚمِِٝم ـ   َوآشُمقُه  ُأضُمقَرُه

٤مومَِح٤مٍت  هَمػْمَ  حُمَّْمٜم٤َمٍت  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  ًَ ـ   وَم٢ِمَذا َأظْمَدانٍ  ُُمت ِخَذاِت  َوَٓ  ُُم  َأتلَْمَ  وَم٢ِمنْ  ُأطْمِّم

 .أي٦م ﴾سمَِٗم٤مطِمَِم٦مٍ 

 ومل زٟم٧م إذا إُم٦م قمـ ؾمئؾ ط اهلل رؾمقل أن: شاًمّمحٞمحلم» ذم صم٧ٌم وىمد
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 .احلدي٨م ش...وم٤مضمٚمدوه٤م زٟم٧م: إن» :ىم٤مل حتّمـ؟

 .ُمٓمٚمً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م احلد إىم٤مُم٦م ي٘متيض واحلدي٨م أي٦م سملم واجلٛمع

 .أقمٚمؿ واهلل ًمف: ُمٗمٝمقم ٓ أي٦م ذم اعمذيمقر وم٤مًمنمط وقمٚمٞمف:

 (289/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افـعجة هذه ذبح جيقز هؾ – باهلل وافعقاذ – كعجة وضل رجؾ

 وأـؾفا؟

سمتف ُمعو همري٤ًٌم، ؾم١مآً  اًم٤ًمئٚملم اإلظمقة أطمد ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  يٙمقن ىمد همرا

 وأيمٚمٝم٤م؟ اًمٜمٕمج٦م هذه ذسمح جيقز هؾ – سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ – ٟمٕمج٦م وـم٠م رضمؾ: ي٘مقل واىمٕمٞم٤ًم،

 . سمف واعمٗمٕمقل اًمٗم٤مقمؾ اىمتٚمقا  :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . ٓ سمداه٦م أيمٚمٝم٤م؟ جيقز ومٝمؾ. اجلقاب هق هذا :اًمِمٞمخ

  (33:  54: 36/   323/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الضزقة حد 
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 بؼطع ذفؽ وظالؿة وافسارق وادـتفب ادختؾس بغ افػرق

 افقد؟

  واًم٤ًمرق؟ ٥مواعمٜمتٝم اعمختٚمس سملم اًمٗمرق :اًم١ًمال

  ًمٖمقي؟ أم ذقمل ؾم١ماًمؽ :اجلقاب

  ؿمٞمخ؟ ي٤م سم٤مًم٘مٓمع وقمالىمتف ذقمل :اًم١ًمال

 . ىمٓمع ٓ واعمختٚمس اعمٜمتٝم٥م ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 ًمٙمـ وهمػمه، ديٜم٤مر رسمع ُمـ أيمثر اح٤مل يٙمقن وم٘مد. صحٞمح هذا ٟمٕمؿ، :اًم١ًمال

  احل٤مًم٦م؟ هذه ذم ُمٜمتٝم٥م أنف قمغم يٓمٚمؼ

 . اجلقاب أظمذت ُم٤م :اجلقاب

 اًمذي اعمختٚمس أن ٟمتّمقر أن ٟمًتٓمٞمع هؾ شمرى ي٤م ومٝمؾ ؿمٞمخ، ي٤م ٟمٕمؿ أي :اًم١ًمال

 ىمٓمع ُمـ ىمري٥م دمٕمٚمف ذقمٞم٦م واوح٦م صقرة هٜم٤مك ًمٞمس سم٤مخلٗم٤مء ُمثالً  ويٌتز ُم٤مًٓ  ي٠مظمذ

 . يمذا أو اًمٞمد

 . ٓ :اجلقاب

 إذا ومٝمذا اًمٜم٤مس، قمـ همٗمٚم٦م ذم واًمٌٞمقت اعمحالت قمغم يًٓمق اًمذي هق اًمنىم٦م

 ص٤مطم٥م جيٕمؾ اًمذي وهق اعمٜمتٝم٥م أُم٤م يده، ىمٓمٕم٧م ديٜم٤مر رسمع ُمـ أيمثر ىمٞمٛمتف ُم٤م هق

 . إدسم٤مر ويقزم سمٞمده رء أي وَيٓمػ يريمض ُمٗمتقح سم٤مسمف اًمدار أو اعمٙم٤من

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 اًمدوًم٦م ُمقفمٗمل اعمقفمٗملم، ُمثؾ اعمختٚمس ُمٜمتٝم٥م، ومٝمق هن٥م، اؾمٛمف هذا :اجلقاب

 حيٛمؾ أُملم همػم ًمٙمٜمف أُملم صٜمدوق إج٤مم، هذه ذم اهلل ؿم٤مء ُم٤م يمثػم يّمػم وهذا

 طم٤ًمسم٤مت ي٘مدم أظمرى سمّمقرة ممٙمـ خمتٚمس، هذا إدسم٤مر، ويقزم ومٞمف وُم٤م اًمّمٜمدوق
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 اؾمٛمف ومٝمذا وهٙمذا، رء يًجؾ وٓ رء يًجؾ أو يًجٚمف وٓ رء ي٠مظمذ ُمزورة

 يٙمقن يٕمٜمل أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ًمٞمس ًمٙمـ اًمنىم٦م طمد قمٚمٞمف ي٘م٤مم ٓ وذاك ومٝمذا خمتٚمس،

 طمد إٟمام آظمره، إمم حيًٌف ىمد شم٠مدي٥م ضمٚمد جيٚمده ىمد ٓ، اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ أُم٤مم اًمذُم٦م سمريء

 . قمٚمٞمف ي٘م٤مم ٓ اًمنىم٦م

  هذا؟ اًمتٗمّمٞمؾ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أجـ ُمـ اؾمتٗمدٟم٤مه٤م هذه :اًم١ًمال

 . ًمٖمقي وإٓ ذقمل ؾم١ماًمؽ ؾم٠مختف أن٤م وًمذًمؽ واحلدي٨م اًمٚمٖم٦م ُمـ ٓ :اجلقاب

 (33:  36: 14/ 139/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افبقضة يرسق افسارق اهلل ـفع» :حديث بغ اجلؿع ـقػ

 ربع رسق مـ ظذ إال يؼام ال افرسؿة حد أن وبغ «هيد ؾتؼطع

  ؾصاظدا ديـار

 ُمٕمٜمك ذًمؽ، همػم إمم شيده ومت٘مٓمع اًمٌٞمْم٦م ينق اًم٤ًمرق اهلل ًمٕمـ: »طمدي٨م ذم

  ديٜم٤مر؟ رسمع دون ًمق طمتك ُمٚمٕمقٟم٤مً  يزال ٓ أنف هذا

 . ٓ :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

سمف احلدي٨م :اجلقاب  سمٕمض ذم ُمذيمقرة ُمٜمٝمام ٟم٤مطمٞم٦م ،ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ قمٜمدي ضمقا

 ٟمققمٝم٤م اظمتٚمػ ُمٝمام اًمتل اًمدضم٤مضم٦م سمٞمْم٦م سم٤مًمٌٞمْم٦م اعم٘مّمقد ًمٞمس أنف وهل اًمٙمت٥م

 ومٚمٞمس ومّم٤مقمدة، ديٜم٤مر رسمع شمٙمقن أن ؿم٠مهن٤م يٌٚمغ ومال ومٞمف هىم٧م اًمذي اًمزُمـ واظمتٚمػ

 سمٞمْم٦م اعم٘مّمقد أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر وٓ اًمدضم٤مضم٦م، سمٞمض هل هٜم٤م سم٤مًمٌٞمْم٦م اعم٘مّمقد

 سمٞمْم٦م اعم٘مّمقد وإٟمام اًمٙمالم، ٟمٗمس قمٚمٞمف يرد أجْم٤مً  ٕنف ىمٚمٞماًل: أيمؼم شمٙمقن هذه إوز

 اًمقضمف هذا يمٚمٗم٦م، ًمف ىمٞمٛم٦م وًمف يقُمئذ ُمٕمرووم٤مً  يم٤من اًمًالح ُمـ ٟمقع وهذا ٟمٕمؿ، اًمرأس،

 اعم٘مّمقد يٙمقن أن يٛمٙمـ اطمتامل وهق اًمث٤مين اًمقضمف اًمٗم٘مٝم٤مء، ذيمره اًمذي وهذا إول،
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: وإظمػم اجلديد اًمتنميع ىمٌؾ هذا يم٤من ًمٙمـ سم٤مًمذات اًمدضم٤مضم٦م سمٞمْم٦م هل اًمٌٞمْم٦م ذم

 . احلدي٨م حيٛمؾ هذا ومٕمغم إىمؾ يٜمًخ ومٝمذا ومّم٤مقمدًا، ديٜم٤مر رسمع ذم إٓ ىمٓمع ٓ

 (33:  43: 55/ 139/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أخرى؟ مرة ويضعفا يلخذها أن فف هؾ افسارق يد ؿطعت إذا

 ىُمٓمٕم٧م؟ إذا واًمرضمؾ سم٤مًمٞمد آٟمتٗم٤مع ـمٌٞم٤مً  اعمٛمٙمـ ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمٝم٤م إـم٤ٌمء ُي٠ًمل هذا :اًمِمٞمخ

 إذا ُم٠ًمخ٦م اعمجالت سمٕمض ـمرطم٧م ومٞمف ؿمٞمخٜم٤م هذا وقء قمغم ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 أظمرى؟ ُمرة ًمٞمْمٕمٝم٤م ي٠مظمذه٤م أن ًمف هؾ اًم٤ًمرق يد ىُمٓمٕم٧م

سمف هذا ،ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ  مل احلٙمٞمؿ اًمنمع سمحٙمؿ اًم٤ًمرق يد ىمٓمع ٕن قمٜمدٟم٤م: ضمقا

 إًمٞمف ُيِم٤مر جيٚمس جمٚمس أي ذم اإلٟم٤ًمن هذا أن وهل سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م وإٟمام قمٌث٤ًم، يٙمـ

 ُمرة يت٘مدم أن يردقمف ىمٚمٌف ذم سمٚمقم يِمٕمر أو ؾم٤مرق، هذا أن اًمٕملم سمذٟم٥م أو سم٤مًمٌٜم٤من

 حتّمؾ مل ينق مل يم٤مًمذي وص٤مر إًمٞمف اعم٘مٓمققم٦م يده أقمٞمدت ُم٤م وم٢مذا ومٕمٚمتف إمم أظمرى

 اعمٜمٓمؼ هذا احل٘مٞم٘م٦م ًمذًمؽ اًمنمقمل، احلد هذا وُمـ اًمنمقمل اًمتٜمٗمٞمذ هذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م

 ُمنموقم٦م وًمٖم٤مي٦م قمٜمدٟم٤م واحلدود أُم٤م قمٜمدهؿ، طمدود ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ٓءه١م ُمـ يّمدر

 .سمٌٙمر زيداً  ٟمِمٌف أن يٜمٌٖمل ُم٤م

  (33:  51: 53/   125/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ابـف؟ ؿذف إذا افقافد ظذ افؼذف حد يؼام هؾ

ًمد قمغم اًم٘مذف طمد ي٘م٤مم هؾ :ُمداظمٚم٦م  اسمٜمف؟ ىمذف إذا اًمقا

 طمديث٤مً  هٜم٤مك ٕن اًمٗمٙمر، واؾمتٕمامل اًمٜمٔمر إُمٕم٤من إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م ٕن أقمٚمؿ، ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمٕم٤مم احلٙمؿ ٕن ظم٤مص، طمٙمؿ ومٝمذا شسمقًمده اًمقاًمد ي٘متؾ ٓ» :ي٘مقل ط اًمٜمٌل قمـ صحٞمح٤مً 

 يم٥ًم ُمـ اًمقًمد هذا ٕن ذًمؽ ي٘متؾ، ٓ وًمده ىمتؾ إذا سم٤مًمقاًمد ظم٤مص هذا ًمٙمـ ي٘متؾ، ىم٤مشمؾ يمؾ

تٕمٛمؾ أن أردٟم٤م إذا اًم٘متؾ؟ يمحٙمؿ هق اًم٘مذف طمٙمؿ احلٙمؿ هذا! شمرى ي٤م أبٞمف،  اًمنيع اًمٜمٔمر ًٟم

 .اًم٘مذف ُمـ أظمٓمر اًم٘متؾ: ٟم٘مقل اًمٕم٤مضمؾ

 متٜمٕمٜم٤م أُمقر هٜم٤مك يٙمقن ىمد ًمٙمـ احلٙمؿ، ومٞمف يٜمٗمذ ٓ أنف احلٙمؿ يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل

 ظم٤مص٦م دراؾم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ٟمدرس مل ٕنٜم٤م أن، ٟمجٞم٥م ومال اًم٘مٞم٤مس هذا اؾمتٕمامل ُمـ

 .اًمٚمحٔم٦م هذه ذم سم٤مشم٤مً  طمٙمامً  ٟمٕمٓمل أن ًمٜم٤م شمًقغ

 (33:  33: 34/ 118/ واًمٜمقر اهلدى)

 وادـؼؾة واجلائػة ادلمقمة دية افديات ـتاب

 ُمٜمٙمرش. اعمٜم٘مٚم٦م وٓ اجل٤مئٗم٦م، وٓ اح٠مُمقُم٦م، ذم ىمقد ٓ» 

 واجل٤مئٗم٦م اح٠مُمقُم٦م ذم أن :ُمرومققم٤مً  صم٧ٌم وم٘مد ُمٜمٙمر: احلدي٨م إن صمؿ [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ش1187،1193،1194ش »اإلرواء» ذم خمرج وهق .اًمدي٦م صمٚم٨م

  .طمًـ وؾمٜمده .شاإلسمؾ ُمـ قمنمة مخس واعمٜم٘مٚم٦م» :وومٞمف. وهمػمه قمٛمرو سمـ

 .(399/ 23/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتلمغ ذـات مـ افدية أخذ حؽؿ

 ٟمٔم٤مم طم٥ًم ـمٌٕم٤مً  هٜم٤م اعمتقرم، اعمًٚمؿ اًم٤ًمئؼ قمـ دومٕمٝم٤م طم٤مًم٦م ذم اًمدي٦م :ُمداظمٚم٦م
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 مخ٦ًم اًمت٠مُملم ذيم٦م شمدومع اًمٜم٤مس، ُمـ ومالٟم٤مً  ىمتؾ ومالن إذا أنف اًمٖمػم ود اًمدارج اًمت٠مُملم

 اح٤مل هذا أظمذ جيقز ومٝمؾ ًمٚمٗم٤مقمؾ، وًمٞمس اعمتقرم ٕهؾ يدومع اعمٌٚمغ هذا ديٜم٤مر، آٓف

 اًمت٠مُملم؟ ذيم٦م شمدومٕمف اًمذي

 يدومع ح٤مذا شًمٚمٗم٤مقمؾ يدومع ٓ» ُمٜمف؟ اعم٘مّمقد هق ُم٤م اًمٜمٗمل اجلقاب ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 ًمٚمٗم٤مقمؾ؟

 شمدومع اًم٘متؾ طم٤مًم٦م ذم اًمت٠مُملم هذا اًمٖمػم، ود شم٠مُملم قمٜمده ظمٓم٠م اًم٘م٤مشمؾ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمتقرم ٕهؾ ديٜم٤مر آٓف مخ٦ًم

 ٕىمػ أيمـ مل هٜم٤م وىمٗم٧م أنؽ ًمق اًمٙمالم، ومٝمٛم٧م أن٤م اًمٙمالم، أقمدت أن٧م :اًمِمٞمخ

 اًم٘م٤مشمؾ ًمٞمدومع ًمٚم٘م٤مشمؾ يدومع ٓ شمٕمٜمل هؾ ومٚمامذا؟ ًمٚم٘م٤مشمؾ، يدومع وًمٞمس: ىمقًمؽ قمٜمد

 شمٕمٜمل؟ ُم٤مذا أو اًمدي٦م،

 .اًمدي٦م اًم٘م٤مشمؾ ًمٞمدومع ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمٛمقوقع قمالىم٦م ًمف اًمدي٦م، سمٛمقوقع قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اًم١ًمال أن أقمت٘مد أن٤م :اًمِمٞمخ

 ٕنف جيقز: ٓ أنف اجلقاب شمٕمرف أن٧م ـمٌٕم٤مً  جيقز، ٓ أم اًمت٠مُملم جيقز هؾ اًمت٠مُملم،

 ُم٤م يقُم٤مً  شمقرط إٟم٤ًمن إذا أنف اًمنميٕم٦م ذم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛم٤ٌمدئ ُمراقم٤مة أىمقل أن٤م ًمٙمـ ىمامر،

 إي٤مه٤م، وشمٕمقوف اًمنميم٦م شم٠ميت ؾمٞم٤مرشمف، حتٓمٛم٧م وًمٙمـ ي٘متؾ ومل طم٤مدث وقمٛمؾ وأُمـ

 .احل٤مدث ص٤مطم٥م يًتٗمٞمد ومٝمٜم٤م

 هذه ؾمٞم٤مرشمف ُم٘م٤مسمؾ ضمديدة ؾمٞم٤مرة ي٘مٌؾ أن احل٤مدث ًمّم٤مطم٥م جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

 حتٓمٛم٧م؟ اًمتل

 ٟمدرهت٤م وقمغم وًمٜمدرهت٤م ضمدًا، ٟم٤مدرة وهذه واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ جيقز ٓ :اجلقاب

 ذم شم٠مُملم ذيم٦م رأج٧م ُم٤م اًمقىمقع يمثػمة يم٤مٟم٧م ًمق وإٓ اًمت٠مُملم، ذيم٤مت ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم

 ذًمؽ؟ يمٞمػ إـمالىم٤ًم، اًمدٟمٞم٤م

 هذه وزسم٤مئٜمٝم٤م، قمٛمالئٝم٤م ُمـ اًمت٠مُملم ذيم٦م دمٛمٕمف ُم٤م عمجٛمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  ٟم٤مدر

 صقرة، أؾمقأ  وذم شم٘مع ىمد اًمتل احلقادث يمؾ سمتٕمقيض شمٗمل هل اًمْمخٛم٦م اًمٙمٛمٞم٦م
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 ذيم٤مت ىمٞم٤مُم٦م ىم٤مُم٧م ُم٤م دىمٞم٘م٦م احل٤ًمسم٤مت هذه ًمقٓ رسمح، ذًمؽ وراء ُمـ هلؿ ويزيد

 هٜم٤م؟ إمم واوح اًمت٠مُملم،

٤من اًمّمقرة، إمم ٟمٕمقد  قمٛمؾ ُمئ٤مت، ُمثالً  دومع ؾمٜمتلم ؾمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م أُمـ ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى إًٟم

 ُم٘م٤مُمرة، يمٚمٝم٤م، اًمًٞم٤مرة هذه إيش ُم٘م٤مسمؾ هذا سمديٚمٝم٤م، ؾمٞم٤مرة أقمٓمقه ؾمٞم٤مرة احتّمٛم٧م طم٤مدث

٤من أن ًمق مت٤مُم٤مً  ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم  ؿمٝمر يمؾ يدومع طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ؾمٞم٤مرشمف قمغم ُم١مُمـ يم٤من ًمق إًٟم

 ؾمٜم٦م أرسمٕملم زم هلل، واحلٛمد أن٤م طمٙم٤ميتل ُمثؾ طم٤مدث أي يٕمٛمؾ مل ًمٙمـ ُمًٛمك، ُمٌٚمغ ؾمٜم٦م يمؾ أو

 اؾمتٗمدت ُم٤مذا اًمنميم٦م، هلذه ؾمٜم٦م يمؾ أدومع يمٝم١مٓء اهلل ؾمٛمح ٓ يمٜم٧م ومٚمق طم٤مدث، أي أقمٛمؾ مل

ٜمل ًمٕمٚمف وم٘مط، شمقهؿ اًمدومع؟ هذا ُمـ أن٤م  وم٤مًمنميم٦م أقمقض، أن أؾمتٓمٞمع وٓ رء يّمٞم

 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ شمٕمقوٜمل شمٕمقوٜمل،

 اًمٜم٤مس ُمـ ومزيد ىمامر، هذا ؾمٞم٤مرة، قمقوقين ؾمٜم٦م قمنميـ سمٕمد ؾمٜمتلم، أو ؾمٜم٦م شم٠مُملم دومٕم٧م

ٞم٤مرة، ًمف قمقوقا  ضم٤مءوا أيمثر، ٓ ديٜم٤مر أخػ ُمثالً  دومع وىمد ؾمٞم٤مرشمف قمغم ُم١مُمـ  ًمف ووٕمقا  اًًم

 ي٠مظمذ؟ أن جيقز هؾ ديٜم٤مر، آٓف مخ٦ًم ُمثالً 

 .جيقز ٓ :اجلقاب

 مخ٦ًم اًم٘متٞمؾ ًمقرصم٦م يٕمٓمقن أهنؿ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٧م ؿمٙمٚمٞم٦م، اًم٘مْمٞم٦م ٕن جيقز: ٓ هٜم٤مك: إذاً 

 وم٤مئدة ُمـ ي٘م٤مل طمتك ومٞمٝم٤م، ُمّمٚمح٦م ًمف وًمٗمت٦م دورة احل٤مدث،هل ًمّم٤مطم٥م يٕمٓمقا  ٓ آٓف،

 .اًمدي٦م ُمقوقع ذم شمِم٤مرك أنف اًمت٠مُملم ذيم٤مت

 أن٧م أنف اًمًٞم٤مرة ص٤مطم٥م احل٤مدصم٦م ًمّم٤مطم٥م يٕمٓمقا  أن ُمـ سمدًٓ  أهنؿ واحل٘مٞم٘م٦م

 ويٕمٓمقا  قمٜمدهؿ ُمـ يٚمٗمقا  هؿ أقمٓمٞمٝمؿ، أن٧م يمذا، ًمؽ ـمٚمع ُمٕمٜم٤م، ُمِمؽمك ُمثالً  دومٕم٧م

 .اًم٘متٞمؾ ًمقرصم٦م رأؾم٤مً 

 سمّم٤مطم٥م ُم٤مدي٦م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس أظمرى ذيم٦م اًمت٠مُملم، ذيم٦م همػم أطمداً  أن ًمق

 ٟمٕمؿ يٙمقن اًمدي٦م، ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م و در،وىم ىمْم٤مء هيٛمؽ ٓ: وىم٤مًم٧م شمٓمققم٧م اًمًٞم٤مرة

 وهؿ اعم٘م٤مُمرة، قمغم ىم٤مئؿ ٟمٔم٤مم قمغم سمٜم٤مء إٓ يدومٕمقن ٓ اًمنميم٤مت هذه ًمٙمـ هق، اًمٕمٛمؾ

 سملم ُم٤م وهمػمه٤م ًمٜمدن ذم اعم٘م٤مُمريـ شمًٛمع يم٤معم٘م٤مُمريـ، وًمٞمس اخلط ـمقل قمغم راسمحلم
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 اًم٘مامر، أنٙمر ُمـ شم٠مُملم ذيم٤مت هذه ُماليلم، يرسمح أو ُماليلم َين ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م

 .ؿمئ٧م ُم٤م وؾمٛمٞمف.. و اخلػمي، واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م

 أهؾ قمـ ىمٚمٜم٤م يمام اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م: سم٤مب ذم يدظمؾ ُم٤م وهذا ُم٘م٤مُمرة هذه يمؾ

 يًٛمقٟمف اًم٘مامر ويمذًمؽ ،شوم٤مئدة» يًٛمقهن٤م واًمرسم٤مش ُمقاـمٜملم» ؿيًٛمقهن أهنؿ اًمذُم٦م

 ..وهٙمذا شم٠مُملم، يًٛمقٟمف ي٤مٟمّمٞم٥م،

 قمٜمقان حت٧م ويْمٕمقه٤م رء، ومٞمٝم٤م ًمٞمس هذه ًمؽ ي٘مقًمقن اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ يمثػم دمد ذًمؽ ُمع

ضمتامقمل، اًمتٙم٤مومؾ ضمتامقمل اًمتٙم٤مومؾ ٓا  سم٤مب ُمـ قمٓم٤مءً  ُمٜمؽ يًتحؼ ٓ ُمـ شمٕمٓمل أن يٙمقن ٓا

 .ىمقناًمذ قمغم وحؽ هذا شمٕمٓمٞمف مم٤م أيمثر كأقمٓم٤م يٙمقن هق أُم٤م ًمف، إقم٤مٟمتؽ

 ٓ اًمدي٦م، دومع يتقمم أن جي٥م اًمذي هق ظمٓمئ٤مً  اًم٘م٤مشمؾ هذا جيقز، ٓ أنف اجلقاب: إذاً 

 أضمٌتؽ؟ ًمٕمكم هبذا، ي٘مقُمقن هؿ أىم٤مرسمف، قمّمٌتف، قم٘مٞمٚمتف، يًتٓمٞمع

 .ظمػم اهلل وضمزاك ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

 واطمد يمؾ ىمٚمٜم٤م اعمجٚمس هبذا أرسمٕم٦م ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م اًمت٠مُملم، وًمٗمٔم٦م اًمت٠مُملم قمغم :ُمداظمٚم٦م

 ....هذا ُمـ ٟمّمٚمح رء، أو طم٤مدث ُمٕمف حيدث طم٤مدث وأي سم٤مًمِمٝمر، دٟم٤مٟمػم قمنم يدومع

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 (33:  45: 31/ 629/ واًمٜمقر اهلدى) 



 اخلصومات كتاب
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 أحدمها ظذ أصقاء خيػل متخاصَؿغ بغ ادصؾح ـان إذا

 َيٗمل ومّم٤مر اصمٜملم، سملم يّمٚمح واطمد ومح٤مول اصمٜملم سملم ظمالف هٜم٤مك إذا :ُمداظمٚم٦م

 رء؟ اعمّمٚمح قمغم هؾ اًمث٤مين، دم٤مه أظمر ي٘مقل ُم٤م

 أن أفمـ وٓ أفمـ وأن٤م اإلصالح، ـمريؼ هق هذا احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م سمؽميد إذا:اًمِمٞمخ

 ًمق زاد ًمق رء فقمٚمٞم ُم٤م ذقم٤مً  رء، قمٚمٞمف ومام هل، يمام اًمٜمٗمقس سمٞمؽمك ٕنف يٙمٗمل هذا

 ..اًمقاىمع ظمالف حيٙمك

 .اًمٜمٔمر وضمٝم٤مت ي٘مرب ؾمٌٞمؾ ذم اًمقاىمع ظمالف حيٙمل :ُمداظمٚم٦م

 وهق اخلّمؿ إمم اخلّمؿ قمـ يمالُم٤مً  ٟم٘مؾ ًمق زاد ًمق رء قمٚمٞمف ُم٤م: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 أن اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م ضم٤مئز، ومٝمق اإلصالح ؾمٌٞمؾ ذم وواىمٕمل سمّمحٞمح ًمٞمس يمالم

 سملم اإلصالح ذم: صمالصم٦م ذم إٓ اًمٙمذب ذم يرظمص مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ُمـ ضم٤مئز ومٝمذا طمٙم٤مه مم٤م ؿمٞمئ٤مً  يمتؿ إذا سم٤مًمؽ ومام واحلرب، زوضمتف ُمع واًمرضمؾ اصمٜملم

 ..اًمٓمري٘م٦م هبذه اًمزُم٤من هذا ذم ٗمقساًمٜم شمتّمٗمك هؾ شمرى ًمٙمـ أومم، سم٤مب

  (..: 56:  31/ 15/ واًمٜمقر اهلدى)

 افغقبة دم افصقرة هذه تدخؾ هؾ

ظم٧م إمم ذه٧ٌم أن٤م ويمذا، يمذا ىم٤مًم٧م ومالٟم٦م إن: زم ىم٤مًم٧م ضم٤مءت واطمدة :ُمداظمٚم٦م  اًمث٤مٟمٞم٦م ٕا

 ُمثالً؟ وم٤ًمد أو ومتٜم٦م، هذه شمٕمتؼم ومٝمؾ احل٘مٞم٘م٦م أتٌلم أن أردت.. هل٤م وم٘مٚم٧م

 ووؿم٧م قمٜمدي زيٜم٥م ضم٤مءت: ُمثالً  ًمق: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، سم٤مًمٜمٞم٦م شمتٕمٚمؼ أوًٓ  واهلل :اًمِمٞمخ

: هل٤م وم٘مٚم٧م وم٤مـمٛم٦م قمٜمد إمم ومرطم٧م احل٘مٞم٘م٦م قمغم أتٕمرف إٟمف أردت وأن٤م وم٤مـمٛم٦م قمغم

 ىمٚم٧م إذا ًمٙمـ وم٘مط، همٞم٦ٌم وًمٞم٧ًم ٟمٛمٞمٛم٦م هذه ؿمؽ ٓ ويمذا، يمذا قمٜمؽ سمت٘مقل زيٜم٥م

 سمٚمٖمٜمل: هل٤م ىمٚم٧م إذا زيٜم٥م، ُمث٤مزم ذم وهل  غاعمٌٚم   أؾمٛمل ُم٤م سمدون قمٜمؽ سمٚمٖمٜمل :هل٤م

 ُمـ صحٞمح ُمق. ٓ: ىم٤مًم٧م ٓ؟ وٓ اًمٙمالم هذا صحٞمح ويمذا يمذا ىمٚمتل إٟمؽ قمٜمؽ
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 هذا قمرومتل وم٤ًمد، يّمػم راح يٌ٘مك هقن ٕنف ُمـ: سمحٙمل ُم٤م ـمٌٕم٤مً  أن٤م ًمؽ؟ ىم٤مل

 اعمث٤مل؟

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مٞمز ذًمؽ وقمغم :اًمِمٞمخ

  (33:  16:  38/ 316/واًمٜمقر اهلدى) 



 الغوادات كتاب
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 ظدمف مـ بافؽذب فف تعؾؼ ال ؾقام افؽاذب صفادة تؼبؾ هؾ

 ومً٘مف؟ سمذات شمتٕمٚمؼ ٓ اًمِمٝم٤مدة يم٤مٟم٧م إذا اًمٗم٤مؾمؼ ؿمٝم٤مدة طمٙمؿ :اًم١ًمال

 ومًؼ؟ سمذات :اًمِمٞمخ

 .ومً٘مف سمذات :اًم٤ًمئؾ

 ومً٘مف؟ سمذات :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ شمٙمقن أن جي٥م اًمِمٝم٤مدة أن ٟمٕمرف ٟمحـ هذه، اًم٘مْمٞم٦م ٟمّمقر يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 هق؟ ومً٘مف سمذات يتٕمٚمؼ ٓ اًمٗمرق ومامذا قمدل،

 ضم٤مءٟم٤م وم٢مذا ؿمٞمخ، ي٤م يمذًمؽ أخٞمس وم٤مؾم٘م٤مً  يٙمقن ُمثاًل، سم٤مًمٙمذب اعمٕمروف :اًم٤ًمئؾ

 ًمٙمـ يمذسمف، قمغم سمٜم٤مء ؿمٝم٤مدشمف وٟمرد ظمؼمه ٟمرد وم٢مٟمٜم٤م ُم٤م سم٠مُمر رضمؾ قمغم أو ًمرضمؾ يِمٝمد

 .اًمٙمذب ُمـ سمف اهتؿ سمام شمتٕمٚمؼ ٓ ؿمٝم٤مدشمف يم٤مٟم٧م إذا

 أؾمت٤مذ؟ ي٤م اًمٗمٚمًٗم٦م هذه ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اًمتٕمٌػم ذم أظمٓم٠مت ًمٕمكم :اًم٤ًمئؾ

 ذم اًمٗم٤مؾمؼ هذا ُمثؾ ؿمٝم٤مدة ي٘مٌؾ هؾ ضمدًا، ُمٗمٝمقم اعم٘مّمقد هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 اًمٜمٙم٤مح؟

 .يمذب أو سمّمدق يتٕمٚمؼ ٓ أنف اًمٔم٤مهر واهلل :اًم٤ًمئؾ

 شم٘مٌؾ؟: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 ؿمٝم٤مدشمف؟ شم٘مٌؾ :اًم٤ًمئؾ

 .قمدًٓ  ًمٞمس ٕنف شم٘مٌؾ: ٓ ًمٙمـ إيف، :اًمِمٞمخ

  (33:  37: 31/ 332/ واًمٜمقر اهلدى) 





 الكضاء كتاب
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 خمافػتف فف طفر إذا اخلؾقػة رأي يتبـك أن افؼايض ظذ جيب ال

 فؾسـة

 طمْمػم سمـ أؾمٞمد أن ظم٤مًمد سمـ قمٙمرُم٦م أظمؼمين وًم٘مد: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ

 ُمروان وأن اًمٞمامُم٦م، قمغم قم٤مُمال يم٤من أنف» :أظمؼمه - طم٤مرصم٦م سمٜمل أطمد صمؿ - إنّم٤مري

 صمؿ وضمده٤م، طمٞم٨م هب٤م أطمؼ ومٝمق ُمٜمف هق رضمؾ أجام أن إًمٞمف يمت٥م ُمٕم٤موي٦م أن إًمٞمف يمت٥م

 اًمذي يم٤من إذا شسم٠منف ىم٣م ط اًمٜمٌل أن ُمروان إمم ويمت٧ٌم إزم ُمروان سمذًمؽ يمت٥م

 اًمذي أظمذ ؿم٤مء وم٢من ؾمٞمده٤م، َيػم ُمتٝمؿ همػم هىمٝم٤م اًمذي ُمـ شاًمنىم٦م يٕمٜمل» اسمت٤مقمٝم٤م

 ومٌٕم٨م. وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أبق سمذًمؽ ىم٣م صمؿ. شؾم٤مرىمف اشمٌع ؿم٤مء وإن سمثٛمٜمٝم٤م ُمٜمف هق

 أؾمٞمد وٓ أن٧م ًم٧ًم إٟمؽ: ُمروان إمم ُمٕم٤موي٦م ويمت٥م ُمٕم٤موي٦م إمم سمٙمت٤ميب ُمروان

 ُمروان ومٌٕم٨م سمف، أُمرشمؽ ح٤م وم٤مٟمٗمذ قمٚمٞمٙمام، وًمٞم٧م ومٞمام أىميض وًمٙمٜمل قمكم، شم٘مْمٞم٤من

 .شُمٕم٤موي٦م ىم٤مل سمام وًمٞم٧م ُم٤م سمف أىميض ٓ: وم٘مٚم٧م ُمٕم٤موي٦م، سمٙمت٤مب

 يتٌٜمك أن اًم٘مْم٤مء ذم قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًم٘م٤ميض أن[: احلدي٨م ومقائد ُمـ  اإلُم٤مم ذيمر]

 قمـ اُمتٜمع يمٞمػ فمٝمػم سمـ أؾمٞمد إمم شمرى أٓ ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمػ أنف ًمف فمٝمر إذا اخلٚمٞمٗم٦م رأى

 سيح رد ومٗمٞمف .شُمٕم٤موي٦م ىم٤مل سمام وًمٞم٧م ُم٤م أىميض ٓ» :وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمف أُمر سمام احلٙمؿ

 ومٞمام اًمّم٤مًمح اخلٚمٞمٗم٦م ـم٤مقم٦م وضمقب إمم اإلؾمالُمٞم٦م إطمزاب ُمـ اًمٞمقم يذه٥م ُمـ قمغم

 ضمرى اًمٕمٛمؾ أن وزقمٛمٝمؿ اح٠مُمقر ٟمٔمر وضمٝم٦م ذم اًمٜمص ظم٤مًمػ وًمق أطمٙم٤مم ُمـ شمٌٜم٤مه

 إصم٤ٌمشمف، إمم هلؿ ؾمٌٞمؾ ٓ سم٤مـمؾ زقمؿ وهق إوًملم اعمًٚمٛملم ُمـ ذًمؽ قمغم

 ريض قمكم خم٤مًمٗم٦م وُمٜمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، واطمد هذا اًمٜمّمقص سمٕمنمات ُمٜم٘مقض وهق يمٞمػ

 سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ظم٤مًمٗمف سمؾ يٓمٕمف، ومٚمؿ ظمالومتف، ذم قمٗم٤من سمـ ًمٕمثامن احل٩م ُمتٕم٦م ذم قمٜمف اهلل

 وقمثامن قمكم اضمتٛمع» :ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ش46/  4ش »ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم يمام

 شمريد ُم٤م: قمكم وم٘م٤مل اًمٕمٛمرة، أو اعمتٕم٦م قمـ يٜمٝمك قمثامن ومٙم٤من سمٕمًٗم٤من، قمٜمٝمام اهلل ريض

 ٓ إين: وم٘م٤مل!  ُمٜمؽ دقمٜم٤م: قمثامن وم٘م٤مل!  قمٜمف؟ شمٜمٝمك ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف أُمر إمم
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 .شمجٞمٕم٤م هبام أهؾ ذًمؽ قمكم رأى أن ومٚمام. أدقمؽ أن أؾمتٓمٞمع

 .(165/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼضاء؟ جمؾس دم وافؽاؾر ادسؾؿ بغ افؼايض يسقي هؾ

 أيب قمٜمد قمكم طمدي٨م ُمثؾ اًمتًقي٦م قمدم ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م إًم٤ٌمين وٕمػ]

: وم٘م٤مل هيقدي، ُمع ًمف ظمّمقُم٦م ذم ذيح سمجٜم٥م ضمٚمس أنف: شاًمٙمٜمك» ذم احل٤ميمؿ أمحد

 :ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ًمٙمٜمل يديؽ: سملم ُمٕمف ضمٚم٧ًم ُمًٚمام ظمّمٛمل يم٤من ًمق

 ش.اعمج٤مًمس ذم شم٤ًمووهؿ ٓ»

 - طمٞمٜمئذ - وم٤مًمقاضم٥م طمدي٨م: اًم٤ٌمب هذا ذم يث٧ٌم مل وم٢مذا [:إًم٤ٌمين ىم٤مل صمؿ

 سَملْمَ  طَمَٙمْٛمُتؿ َوإَِذا﴿: - شمٕم٤ممم - ىمقًمف ًمٕمٛمقم اعمذيمقر: آؾمتثٜم٤مء سمدون ُمٓمٚم٘م٤م، اًمتًقي٦م

 ﴾.سم٤ِمًْمَٕمْدلِ  حَتُْٙمُٛمقاْ  َأن اًمٜم ٤مسِ 

 (234/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 املواريث كتاب

 والعطايا صاياووال





 املواريث
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 افسـة زـاة

 .اعمزيم٤مة ًمٚمؽميم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٕجش؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًمِمٞمخ

 .اًمؽميم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمؽميم٦م :اًمِمٞمخ

ًمد :ُمداظمٚم٦م  قمغم اًمؽميم٦م وزقمٜم٤م يزيمٞمٝم٤م، يم٤من أُمقال قمٜمده ومٞمف ويم٤من شمقذم اًمقا

 قم٤مم؟ قمٚمٞمٝم٤م يٛميض أن ىمٌؾ أظمذه٤م إذا ًمٚمؽميم٦م يزيمل أن ًمٚمقارث حيؼ اًمقرصم٦م

 .أظمذه٤م اًمكم طمّمتف يزيمل: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .أظمذه٤م اًمكم :ُمداظمٚم٦م

 .جي٥م هؾ سمتٕمٜمل أفمـ حيؼ، سمت٘مقل ح٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ جي٥م هؾ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ول اًمنمط اصمٜملم، سمنمـملم إٓ ُم٤مل أي قمغم دم٥م ٓ اًمزيم٤مة :اًمِمٞمخ  اًمٜمّم٤مب، يٌٚمغ أن: ٕا

 دٟم٤مٟمػم قمنم اًمٞمقم شم٤ًموي ذه٥م ديٜم٤مر اًمٕمنميـ ىمديامً، ذه٥م ديٜم٤مر قمنميـ ذقم٤مً  واًمٜمّم٤مب

ٞم٦م ٤موي اإلٟمجٚمٞمزي٦م اًمٕمنمة اًمدٟم٤مٟمػم هذه ُمثالً، إٟمجٚمٞمزي٦م ذه  أردين، ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م ىمراسم٦م اًمٞمقم شم

ول، اًمنمط هذا ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م ورث اًمقارث هذا يم٤من وم٢مذا  اًمنمط وهق احلقل قمٚمٞمف وطم٤مل ٕا

 متًٙمٜم٤م ًمق: وهق رء هٜم٤م ًمٙمـ اًمزيم٤مة، جي٥م مل اًمنمـملم أطمد اظمتؾ وم٢مذا اًمزيم٤مة، وضم٥م اًمث٤مين

 وًمذًمؽ اًم٤ًمئؾ، ُمـ اعم٘مّمقد هذا ًمٞمس ًمٙمـ. ًمف حيؼ سمج٤موب أن٤م ًمف؟ حيؼ هؾ :اًم١ًمال سمٚمٗمظ

 أنف وهق صم٤مين، طمٙمؿ ًمٗمٔمف قمغم وسمٜمٞمٜم٤م رضمٕمٜم٤م صمؿ ىمّمده، يٕمٓمل ٓ واًمٚمٗمظ ىمّمده ًمٗمٔمف ُمـ ومٝمٛمٜم٤م

 .وٟمّمػ اصمٜملم اعمٞم٦م ذم ويٓمٚمع سم٤مخلػم يٕمجؾ أن ٟمّم٤مسم٤مً  سمٚمغ ُم٤مًٓ  ورث عمـ حيؼ

 .سمٕمٞمٜمف اًم١ًمال هق وهذا :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م إذاً . ٟمٕمؿ: ىم٤مل جي٥م شمٕمٜمل أن٧م ًمٕمٚمؽ: ًمف ىمٚم٧م حتٗمٔم٧م أن٤م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ
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 .حيؼ وسملم جي٥م سملم سمٜمٗمرق

 ًمف ـمٚمع اًمكم اعمٌٚمغ ُمٌٚمغ، اًمؽميم٦م ُمـ ًمف ـمٚمع إصٖمر ٕظمقي سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 يزيمٞمف؟ أن جي٥م هؾ.. هؾ ُمٜمف، أظمذشمف ُمثالً  أن٤م ُمٕمف، ُمش

 هذه؟ ص٤مرت يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 ًمف وصؾ ُم٤م إصٖمر إٓ ٟمّم٤مسمف، ًمف وصؾ واطمد يمؾ اًمؽميم٦م يمؾ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمدي يمديـ أن٤م، ُمٕمل ظمٚمٞمتف ٟمّمٞمٌف ٟمّمٞمٌف

 .سمرو٤مه أم قمٜمف همّم٤ٌمً  ُمٕمؽ طم٘مف طم٤موي أن٧م هذا أظمقك ٟمّمٞم٥م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .سم٤مرادشمف ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٢مرادشمف :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمج٥م ٤مت،ُم ُم٤م قمٜمدك ٕظمٞمؽ اًمكم اح٤مل هذا يم٤من إذا: ؾم١ماًمؽ ضمقاب :اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م يمؾ هذا اح٤مل زيم٤مة شمٓمٚمع سمدك ؾمٜم٦م يمؾ ؾمٜم٦م، يمؾ زيم٤مشمف يٓمٚمع قمٚمٞمف

 .سمٕمض ُمع ؾمٜملم صمالث سمٕمد وزيمٞمتٝمؿ مجٕمتٝمؿ ًمق ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ؾم٤محمؽ ؾمٜملم صمالث سمٕمد شمٕمٞمش أنؽ و٤مُمـ وأن٧م :اًمِمٞمخ

 .أقمٚمؿ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمف اًمزيم٤مة إظمراج وجي٥م قمٜمدي، اًمكم ُم٤مزم اح٤مل سملم ومرق ومٞمف ُم٤م أنف ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م :اًمِمٞمخ

 جي٥م أنف طمٞم٨م ُمـ همػمي، قمٜمد يم٤من ًمق ومٞمام اح٤مل هذا وسملم قمٜمدي، ُم٤مل هق اًمكم اح٤مل ؾمٜم٦م، يمؾ

ٜمتٝم٤م، ؾمٜم٦م يمؾ ذم اًمزيم٤مة اح٤مل هذا قمـ أظمرج أن  يم٤من أو قمٜمدي اح٤مل يم٤من ؾمقاء ومرق، ومٞمف ُم٤م سًم

ـْ  َُمْٖمٗمَِرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن جيقز؟ ٓ ح٤مذا همػمي، قمٜمد ديـ ُم٤مزم  َرسم ُٙمؿْ  ُِم

َٛمَقاُت  قَمْرُوَٝم٤م َوضَمٜم ٦مٍ   ً َْرُض  اًم ْت  َوٕا  ُمٖمٗمرة إمم ؾم٤مرقمق[ 233:قمٛمران لآ﴾ ]ًمِٚمُْٛمت ٘ملِمَ  أقُِمد 

 .رسمٙمؿ ُمـ

٤من ٕن  ُم٤مت وم٢مذا اعمقت،: أي اًمٞم٘ملم، ي٠متٞمف ُمتك يدري ٓ ٟمراه٤م يقم يمؾ واًمِمقاهد اإلًٟم
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٤من هذا رسمٕمامئ٦م ؾمٜمقات، أرسمع زيم٤مة قمٚمٞمف ويم٤من ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م: ُمثالً  ظمٚمػ اًمذي اإلًٟم  ديٜم٤مر ٕا

 قمز اهلل أـم٤مع ُم٤م ٕنف وم٤مؾم٘م٤مً: ُم٤مت قم٤مصٞم٤مً، ُم٤مت: إذاً  اًمقرصم٦م، إمم واٟمت٘مٚم٧م ُم٤مًمف ُمـ ظمرضم٧م

ـَ ﴿: ىمقًمف ذم وضمؾ ٤مئِؾِ * َُمْٕمٚمُقمٌ  طَمؼ   أَُْمَقاهِلِؿْ  ذِم  َواًم ِذي  ً  [.15، 14:اعمٕم٤مرج﴾ ]َواعْمَْحُرومِ  ًمِٚم

 يم٤من وم٢من ُمْم٤مرسم٦م؟ أم ىمرض أظمقك قمٜمد ُم٤مًمؽ: قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م ًمٙمـ

 آظمر رء ذم أو دم٤مرة ذم ُمِم٤مريم٦م: يٕمٜمل ُمْم٤مرسم٦م يم٤من وإن قمرومتٛمقه، اًم٤ًمسمؼ وم٤مًمٙمالم ىمرو٤مً 

 .آظمر طمٙمؿ ًمف ومٝمذا

 ؾمٞمدي؟ ي٤م ىمرض ىمرض ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م اجلقاب ىمرو٤مً  يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

  (33:  58: 43/ 243/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  33: 41/   242/  واًمٜمقر اهلدى) 

 َواْفَقَتاَمك اْفُؼْرَبك ُأْوُفقا اْفِؼْسَؿةَ  َحَضَ  َوإَِذا﴿: تعاػ ؿقفف

 ﴾َؾاْرُزُؿقُهؿْ  َوادََْساـِغُ 

َٛم٦مَ  طَمَيَ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م ًْ  َواًْمٞمََت٤مَُمك اًْمُ٘مْرسَمك ُأْوًُمقا  اًْمِ٘م

٤ميملِمُ  ًَ  وإذا ًمٚمٜمدب؟ أم ًمٚمقضمقب إُمر هذا هؾ. أي٦م[ 8:اًمٜم٤ًمء﴾ ]وَم٤مْرُزىُمقُهؿْ  َواعْمَ

 اًمّم٤مرف؟ ومام ًمٚمٜمدب يم٤من

 أطمٙم٤مم ذم هذا ذيمرت أين وأفمـ. ًمٚمقضمقب هق سمؾ ص٤مروم٤ًم، ٟمٕمٚمؿ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اجلٜم٤مئز

  (33:  33: 38/   126/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ؟افقرثة ظدم إذا األرحام ذوي تقريث حؽؿ ما

 هلؿ اًمٗم٘مٝم٤مء وشمٜمزيؾ اًمقرصم٦م، قمدم إذا إرطم٤مم ذوي شمقري٨م طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال
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 يرد أو سمٞمٜمٝمؿ، واًمتٕمّمٞم٥م احلج٥م وإضمراء اعمٗم٘مقديـ، اًمقرصم٦م ُمـ سمف أدًمق ُمـ ُمٜمزًم٦م

 اعمًٚمٛملم؟ ُم٤مل سمٞم٧م إمم اًمقرصم٦م قمدم إذا اح٤مل

 .زم قمٚمؿ ٓ زم، قمٚمؿ ٓ :اًمِمٞمخ

  (33:  36: 32/ 332/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾألول افػرائض ابؼت ؾام ألهؾفا افػرائض أحلؼقا»: حديث

 «ذـر رجؾ

 ىم٤مل: ي٘مقل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ طمدي٨م ومٞمف ظمػم، اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م شذيمر رضمؾ ومألول اًمٗمرائض اسم٘م٧م ومام ٕهٚمٝم٤م اًمٗمرائض احل٘مقا » : ط اهلل رؾمقل

 ؟ُمٕمٜم٤مه

 .أن اجلقاب حييين ٓ :اًمِمٞمخ

 (33:  35:  58/ 311/واًمٜمقر اهلدى)

 يرثقه؟ ؾفؾ افرصد شـ يبؾغقا مل وأبـاؤه افؽاؾر األب مات

 اإلؾمالم إمم سمٜمٞمف رضمع ُمقشمف وسمٕمد اإلؾمالم قمـ ارشمد رضمؾ اًمٙم٤مومر إرث :ُمداظمٚم٦م

 .فسم٢مرصم يٜمتٗمٕمقن ومٝمؾ أبٞمٝمؿ، اًمٙمٗمر ذم ورصمقا 

 .مجٞمٕم٤مً  ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا  وإوٓد إب: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إب؟ يمٗمر صمؿ :اًمِمٞمخ

 .إب ارشمد صمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٤مومراً؟ وُم٤مت إب يمٗمر صمؿ :اًمِمٞمخ
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 .سمٕمد اًمرؿمد يٌٚمٖمقا  مل يم٤مٟمقا  طمْم٤مٟمتف، ذم يم٤مٟمقا  وإوٓد ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

ًمد ُم٤مت ح٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  اًمرؿمد؟ ؾمـ سم٤مًمٖملم همػم يم٤مٟمقا  اًمٙمٗمر ذم اًمقا

 ٓ؟ أم إب شمريمف سمام أجٜمتٗمٕمقن اإلؾمالم، إمم رضمٕمقا  صمؿ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

: ىمقًمؽ ُمٕمٜمك ٕن شم٘مقل: ُم٤م شمٕمٜمل هؾ اإلؾمالم إمم رضمٕمقا : شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 .يمٗم٤مراً  يم٤مٟمقا  أهنؿ: اإلؾمالم إمم رضمٕمقا 

 ..يمٗم٤مراً  يم٤مٟمقا  ٕهنؿ..:ُمداظمٚم٦م

 ؾمـ سمٚمٖمقا  يم٤مٟمقا  ُم٤م أهنؿ: اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم وٟم٘مقل يمٗم٤مراً  يم٤مٟمقا : ٟم٘مقل يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 يم٤مٟمقا  إذا: وم٠مىمقل.. آطمتامًملم ُمـ يمؾ قمغم أضمٞم٥م وأن٤م شمٜم٤مىمض اًمٙمالم ومٗمل اًمرؿمد،

 وٓ اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ يرث ومال أبقهؿ ُم٤مت طمٞمٜمام ُمًٚمٛمقن وهؿ اًمرؿمد ؾمـ سمٚمٖمقا 

 ُمع ومٝمؿ اًمرؿمد ؾمـ سم٤مًمٖملم همػم وهؿ أبقهؿ ُم٤مت إن أُم٤م شمٕمٚمؿ، يمام اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر

 ومٝمٛمتٜمل؟.. ومٞمتقارصمقن آسم٤مئٝمؿ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  (33:  24: 54/ 339/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ال ادسؾؿ أباه أن ومعؾقم ومات، ـاؾر صققظل االبـ ـان إذا

 مافف؟ يذهب ؾليـ يرثف

 يرصمف ٓ اعمًٚمؿ أب٤مه أن وُمٕمٚمقم وُم٤مت، يم٤مومر ؿمٞمققمل آسمـ يم٤من إذا] :اًم٤ًمئؾ

 ؟[ُم٤مًمف يذه٥م وم٠مجـ

 أقمروم٧م؟ يم٤مومر ؿمٞمققمل يمؾ أنف ٟمٗمًٜم٤م ذم ٟمحي ُم٤م أنف جي٥م رء يمؾ ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 يٙمقن ممٙمـ ٓ يم٤مومر، ؿمٞمققمل يمؾ أن أنٗمًٜم٤م ذم ٟمحي ٓ جي٥م آٟمٓمالق ٟم٘مٓم٦م هذه

 ُم٤م يم٤مومر همػم وم٤مؾمؼ يم٤من إذا اًمٜمتٞمج٦م ختتٚمػ وطمٞمٜمئذ يم٤مومر، همػم وم٤مؾمؼ يٙمقن ممٙمـ يم٤مومر
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 ُمـ اعمًٚمؿ يرث ٓ» ُمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف ،ش..يم٤مومر ُمـ اعمًٚمؿ يقرث ٓ» طمدي٨م يرد

  أقمروم٧م؟ وم٤مؾمؼ، ُمـ اعمًٚمؿ يرث ٓ شيم٤مومر

 ؾمػمصمف اًمذي هؾ طمقًمف، اًمٌح٨م ومٞمج٥م سمٕمٞمٜمف ؿمخص قمـ اًم١ًمال يم٤من إذا إذاً 

 أنقاع واإلحل٤مد إحل٤مد آظمر ؾم٥ٌم أو ؿمٞمققمٞمتف سم٥ًٌم ديٜمف قمـ ارشمد أنف ي٘مٞمٜم٤مً  ُمٜمف يٕمرف

 اًمٌالد طمٙمٛمقا  اًمذيـ يم٤مٕومٖم٤من اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اًمِمٞمققمل ُمثؾ ٕنف وسمالي٤م،

 وم٤مًمٌٕمثل اًمًقري٦م، اًمٌالد ُمٜمٝم٤م اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٌٕمثٞملم ُمثؾ اًمًقومٞمٞم٧م ودقمٛمٝمؿ

 سمٙم٤مومر، ًمٞمس أنف أو يم٤مومر أنف ه١مٓء أومراد ُمـ ومرد يمؾ قمغم يٓمٚمؼ أن جيقز ٓ واًمِمٞمققمل

 ؿمخص يمؾ يدرس وإٟمام سم٤مًمتٗمًٞمؼ، وإُم٤م سم٤مًمتٙمٗمػم إُم٤م قم٤مم طمٙمؿ زم جيقز ٓ يٕمٜمل

 : ُمث٤مل ًمؽ ؾم٠مضب أن أن٤م ُمثالً  دراؾم٦م،

 اًمذي هذا أن شمٜمٌٞمف، شم٠مظمذ أن جي٥م أن هٜم٤م جيتٛمٕم٤من؟ يمٞمػ يّمكم ًمٙمـ ؿمٞمققمل

 ًمٞمس أىمقل ٓ أن٤م يم٤مومراً، ؿمٞمققمٞم٤مً  ًمٞمس هذا طمٞمٜمئذ قم٘مٞمدة قمـ يّمكم أنف إُم٤م يّمكم

 ُم٤م أىمقل أىمدر ٓ اًمْم٤مل، اًمٙم٤مومر هذا اًمًقومٞمٞم٧م ٟمٔم٤مم يتٌٜمك ؿمٞمققمل يم٤من إذا ؿمٞمققمٞم٤مً 

 سمٕمثل يم٤مومر ؿمٞمققمل: ىمًٛملم يٜم٘مًؿ اًمٌٕمثل ُمثؾ قمٜمدي اًمِمٞمققمل ًمٙمـ ؿمٞمققمل هق

 أن ُم٘متٜمٕم٤مً  ويمٜم٧م يّمكم ؿمٞمققمٞم٤مً  رأج٧م وم٢مذا يم٤مومر، همػم سمٕمثل يم٤مومر همػم ؿمٞمققمل يم٤مومر

 عمٕم٤مجل٦م ٟمٔم٤مُم٤مً  يتٌٜمك ٕنف شمْمٚمٚمف، أن طمًٌؽ شمٙمٗمػمه، جيقز ٓ هذا ٟمٗم٤مىم٤مً  ًمٞم٧ًم صالشمف

 أيمثر واًمٖم٤مًم٥م رضمٚملم أطمد ومٝمذا اإلؾمالم، ٟمٔم٤مم همػم هٜم٤م اًمدٟمٞمقي٦م احلٞم٤مة ذم آىمتّم٤مد

 اًمتل اًمّمالة هذه إٓ ىمٚمٞماًل، ؿمٞمئ٤مً  إٓ اإلؾمالم ُمـ قمرومقا  ُم٤م ضمٝمٚم٦م مج٤مقم٦م هؿ ه١مٓء

 سمٙمؾ ضم٤مء اإلؾمالم أن جيٝمٚمقن ه١مٓء أقمٚمؿ، اهلل يّمقم ُم٤م أو يّمقم ورسمام يّمٚمٞمٝم٤م

 اعم٤ٌمدئ وأصح٥م اًمٙمٗم٤مر قمٜمد هل٤م ُمثٞمؾ شمقضمد وٓ هب٤م إٓ احلٞم٤مة شمّمٚمح ٓ اًمتل اًمٜمٔمؿ

 ُم٤م يّمٞمٌٝمؿ اًمِم٤ٌمب ه١مٓء صمؿ احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمرومقن ٓ جيٝمٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ إظمرى،

 : ىم٤مل اعمج٤مل هذا همػم ذم وًمق اًمِم٤مقمر إًمٞمف أؿم٤مر

 ٤مومتٛمٙمٜم ظم٤موي٤مً  ىمٚم٤ٌمً  ومّم٤مدف   اهلقى أقمرف أن ىمٌؾ هقاه٤م أت٤مين

 .. وم٤ميض :ُمداظمٚم٦م
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  ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .وم٤ميض :ُمداظمٚم٦م

ىمتّم٤مد ذم اإلؾمالم ٟمٔم٤مم يدرؾمقا  مل وم٤مولم اًمِم٤ٌمب ه١مٓء وم٤ميض، :اًمِمٞمخ ضمتامع ذم ٓا  ٓا

ٜمقه، سمف أقمجٌقا  وم٤ميض ذهٜمٝمؿ رء ؾمٛمٕمقا  آظمره، إمم اًمًٞم٤مؾم٦م ذم  هذا أن يٕمٚمٛمقن ٓ ًمٙمٜمٝمؿ شٌم

ٜمقه اًمذي  يٕمرومف اًمذي سم٤مإلؾمالم يٕمٛمؾ يزال ٓ أنف سمدًمٞمؾ ًمإلؾمالم وُمٕم٤مرض ًمإلؾمالم ُمٜم٤مذم شٌم

 ٕظمقه ٕبقه ٟمٗم٤مىم٤مً  يّمكم ٓ أنف ُمٕمت٘مد وأن٧م يّمكم اًمذي اًمِمٞمققمل هذا إذاً  يّمكم ؿمٞمققمل

 ُمٜمف ؾمٛمٕمٜم٤م إذا أُم٤م ُمًٚمؿ، هذا يم٤مومر هق ُم٤م هذا إذاً  قم٘مٞمدة، قمـ وإٟمام ومٞمف، يٕمٞمش اًمذي عمجتٛمٕمف

دو اجلامقم٦م هل١مٓء أرؾمؾ اإلؾمالم اًمزُم٤من هلذا يّمٚمح ٓ اإلؾمالم: ي٘مقل يمالم  اًمذـي اًمٕمرب اًٌم

ن آظمره إمم واًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة هلؿ أنزل رسمٜم٤م ًمذًمؽ آظمره إمم يتٜمٔمٗمقا  يٕمرومقا  ٓ يم٤مٟمقا   يقضمد ٓ ٔا

 . اًمٕمجلم ُمـ اًمِمٕمرة خترج يمام اًمدـي ُمـ ظمرج هذا أؿمٞم٤مء هذه يمؾ.. طم٤مضم٦م

ول اًم٘مًؿ ُمـ إًمٞمف شمِمػم أن٧م اًمذي اًمقًمد يم٤من إذا وم٢مذاً   يمؾ وُمـ أبٞمف ُمـ يقرث ومٝمق ٕا

 ٕن ًمف حيدث ُم٤مذا اح٤مل هذا هيٛمؽ وٓ ُمًٚمؿ يرصمف ومال اًمث٤مين اًم٘مًؿ ُمـ يم٤من وإن ًمف، وارث

ُمر واٟمتٝمك قمٚمٞمؽ طمرام أنف اًمٕم٤معملم رب ًمؽ طمٙمؿ اح٤مل هذا  . ٕا

  (33:  37: 28/ 134/ واًمٜمقر اهلدى) 

 هبذا افقارث يطافب ؾفؾ ديـًا، افقرثة أحد ادقت أؿرض فق

 مـ افديـ هذا خيصؿ ؾفؾ ديـاً  ادقت افقارث أؿرض وفق ـافدي

 اإلرث؟

 وًمق ـاًمدي هبذا اًمقارث يٓم٤مًم٥م ومٝمؾ ديٜم٤ًم، اًمقرصم٦م أطمد اعمٞم٧م أىمرض ًمق :ُمداظمٚم٦م

 اإلرث؟ ُمـ اًمديـ هذا َيّمؿ ومٝمؾ ديٜم٤م اعمٞم٧م اًمقارث أىمرض

٤مدروا أن اًمقرصم٦م قمـ ومٞمج٥م ديـ وقمٚمٞمف ُم٤مت اعمٞم٧م أن أي واضم٥م يمالمه٤م :اًمِمٞمخ  ..ي

 .ًمٚمقارث اًمديـ.. ًمٚمقارث اًمديـ :ُمداظمٚم٦م
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 .اًمقرصم٦م ٕطمد :ُمداظمٚم٦م

 .هيديؽ اهلل صقرشملم ذيمرت أن٧م :اًمِمٞمخ

 ومٝمؾ ديٜم٤ًم، ورصمتف أطمد أىمرض اعمٞم٧م ًمق: أظمرى ُمرة اًم١ًمال أقمٞمد :ُمداظمٚم٦م

 اًمديـ؟ هبذا اًمقرصم٦م سم٘مٞم٦م يٓم٤مًم٥م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اإلرث؟ ُمـ َيّمؿ ومٝمؾ ديـ، اعمٞم٧م ُم٘مرض يم٤من اًمقارث ًمق: اًمث٤مين :ُمداظمٚم٦م

 .سمد وٓ اًمديـ َُيّمؿ اإلرث شم٘مًٞمؿ ىمٌؾ َيّمؿ، :اًمِمٞمخ

 (33:  52:  41/ 413/واًمٜمقر اهلدى)

 جيقز؟ ؾفؾ ؾؼط أوالده مـ فقاحد ثفمرا يؽتب أن رجؾ أراد

 .جيقز ومٝمؾ وم٘مط أوٓده ُمـ ًمقاطمد ُمػماصمف يٙمت٥م أن رضمؾ أراد :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ هذا :اًمِمٞمخ

  (33:  51: 53/ 416/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلرث دم افزوجة بحؼ ادطافبة حؽؿ

 هل٤م يٓمٚمع وراح شمقومٞم٧م هذه زوضمتف ووم٤مة سمٕمد سمح٘مفِ  يٓم٤مًم٥م اًمزوج هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؟سمح٘مٝم٤م أظمقاهت٤م[ وأضمحػ] وأظمقاهت٤م واًمده٤م ُمـ رثإ

 .اإلرث سمحؼ يٓم٤مًم٥م :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل جيقز آه، :اًم٤ًمئؾ

 .طم٘مف ٓ، يمٞمػ :اًمِمٞمخ
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 .ظمػما  اهلل يمؿوضمزا  ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 (33:56:13/ 432 واًمٜمقر اهلدى) 

 احلصة افبـات ُيعط مل وفؽـف األبـاء ظذ افسـة األب وزع

 األوالد؟ ظذ جيب ؾامذا مات ثؿ افؼظقة

 أقمٓم٤مهؿ اإلٟم٤مث أُم٤م سم٤مًمت٤ًموي، اًمذيمقر قمغم اًمؽميم٦م وزع أب٤مه أن ي٘مقل :اعمٚم٘مل

 وأن٤م هذا طمّمؾ: ي٘مقل هلؿ، اًمّمحٞمح٦م احلّم٦م ي٠مظمذوا أن دون سم٤مًمؽمايض ُم٤ٌمًمغ

 .ي٘مقل ؿمٞمخ؟ ي٤م قمكم ومامذا واًمدي، صٜمع سمام وقمٚمٛم٧م يمؼمت أن٤م وأن صٖمػم،

  يمٚمٝمؿ أطمٞم٤مء اًمذيمقر :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخل ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .يمٚمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 .أطمٞم٤مء يمٚمٝمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمٌٜم٤مت ويمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .اًمٌٜم٤مت ويمذًمؽ :اعمٚم٘مل

 . وي٤مهؿ هق يتّم٤مرم :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف جي٥م هؾ :اعمٚم٘مل

 .ُم٤مت أبقهؿ ُم٤مت، أبقهؿ :اًمِمٞمخ

 .ُم٤مت ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .هذا إٓ ؾمٌٞمؾ ذم ُم٤م ُمٕمٝمؿ، يتّم٤مرم :اًمِمٞمخ

 .ضمديد ُمـ طم٘مٝمؿ اإلٟم٤مث ويٕمٓمقا  جيٚمًقا  أن اجلٛمٞمع قمغم جي٥م يٕمٜمل :اعمٚم٘مل
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 .أبقه ُم٤مت ُم٤م سمٕمد شمٌٕمف احلّم٦م ي٠مظمذ واطمد ويمؾ إيف :اًمِمٞمخ

 (33:  31:  38/ 678/واًمٜمقر اهلدى)

 أبقفؿ مع افعؿؾ دم فتعبفؿ األوالد فبعض أـثر مال ختصقص

 يمثػميـ، أظمقة ًمٜم٤م أظمقة أرسمع أقمٞمش سمٞمتٜم٤م ذم طم٤مًمٜم٤م سمٓمٌٞمٕم٦م ٟمحـ أؾمت٤مذي،: اعمتّمؾ

 مل ؾمٜمقات قمنم ُمـ اًمقاًمد واًمدٟم٤م، قمٜمد اًمٌٞم٧م هذا ذم ٟمٕمٞمش أظمقة إرسمع إطمٜم٤م ًمٙمـ

 هذا ذم ٟمحـ قمٛمٚمٜم٤م قمٜمدٟم٤م، اعمقضمقدة اًمتج٤مرة أنقاع وذم اعمٚمحٛم٦م ذم ُمثالً  هق يٕمٛمؾ

 أظمقاين أن يمثػماً، ُم٤مًٓ  ورزىمٜم٤م اًمرزق ذم ًمٜم٤م وضمؾ قمز اهلل سم٤مرك قمٛمٚمٜم٤م ومٚمام، اعمج٤مل

 أريد، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ شمٕمٛمٚمقن أنتؿ: وم٘م٤مل طم٤مهلؿ قمغم واًمدي... قمٛمٚمقا  اًمذيـ اًمذيمقر

، مل اًمذيـ اًمّمٖم٤مر إظمقاٟمٙمؿ قمـ ظم٤مص٤مً  ُم٤مًٓ  ًمٙمؿ أضمٕمؾ أن  ومٝمؾ واإلٟم٤مث هؿ يٕمٛمٚمقا

 .ًمؽذ ًمف

 .ذًمؽ ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .ؿمٝمري٦م أضمرة ٟم٠مظمذ أنٜم٤م أطمٞمٓمؽ سمح٥م سمٕمديـ أؾمت٤مذي سمٕمديـ ذًمؽ، ًمف ًمٞمس: اعمتّمؾ

 .يمامن :اًمِمٞمخ

 .هب٤م وٟمنمب ٟم٠ميمؾ طمتك ؿمٝمري٦م أضمرة سمٞمٕمٓمٞمٜم٤م واًمدي يٕمٜمل يمامن،: اعمتّمؾ

 .ُمتزوضمقن أنتؿ :اًمِمٞمخ

 .زوضمٜم٤م هق ٟمٕمؿ: اعمتّمؾ

 داريـ؟ وٓ واطمدة دار ذم وقم٤ميِملم :اًمِمٞمخ

 .ًمقاًمدي ؿم٘مؼ ذم ٟمٕمٞمش ٟمحـ ٓ،: اعمتّمؾ

 ؟سمٞمتف ذم واطمد يمؾ وإيمؾ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕمؽ يتٙمٚمؿ أن يريد اًمقؾمٞمط.. .:اعمتّمؾ
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 .اًمٙمٗم٤مي٦م سمامومٞمف زيد إخ ووحٝم٤م اًمّمقرة أىمقل قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: اعمتّمؾ أظمق

 .اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 .واجلقاب: اعمتّمؾ أظمق

 .سمٞمجقز ُم٤م ،اجلقاب :اًمِمٞمخ

 اؿمقي؟ أووح سمّمقرة اًمقوع ًمؽ أذح ؿمٞمخٜم٤م ممٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 .اهلل إٟمِم٤مء ظمػم :اًمِمٞمخ

 قمٜمدهؿ ؿمٖمٚمقا  اًمذيـ وهؿ ،اًمِم٤ٌمب ُمـ أرسمٕمف ومٞمف اًمٌٞم٧م ذاه أىمقل :اًم٤ًمئؾ

 .اًمًقق ذم ُمٚمحٛم٦م

 .اًمرضمؾ طمٙم٤مه اًمذي اًمٙمالم شمٕمٞمد قمؿ أن٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٟمٗمًف هق اًمٙمالم، هذا إُم٤م ٟمًٛمٕمف ذيمره قمام إو٤مذم رء قمٜمدك يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .طمٙم٤مه

 اًمؽميال هذا شمريال قمغم يِمتٖمؾ ُمٜمٝمؿ واطمد ذم ؿمٞمخٜم٤م ٟم٠ًمخؽ سمدٟم٤م يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 أردين؟ ديٜم٤مر أخػ صمالصملم سمج٤مٟمٌف أن يٛمٙمـ يم٤من صم٤مين واطمد قمٜمد يِمتٖمؾ يم٤من ًمق

، ُم٤م وإٓ أبقهؿ قمـ اؾمت٘مٚمقا  إوٓد ه١مٓء أن اعمٝمؿ أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ  اؾمت٘مٚمقا

، ُم٤م أهنؿ اًمرضمؾ ُمـ ومٝمٛمٜم٤مه اًمذي هذا  ُمٙمًٌف واطمد يمؾ طمٞمٜمئذ اؾمت٘مٚمقا  وم٢مذا اؾمت٘مٚمقا

 ذم ُم٤مؿمٞملم وهؿ اًمّمٖم٤مر إوٓد دون سمٌمء ه١مٓء َيص أن يريد أن ومٚمامذا جلٞمٌف،

 اًمٓمريؼ؟

 .يمٌػماً  ضمٝمداً  اضمتٝمدوا، اًمذيـ هؿ اًمٙم٤ٌمر ٕن :اًم٤ًمئؾ

 جيقز ُم٤م هذا ٕبٞمٝمؿ، وأُمقاهلؿ وهؿ أبٞمٝمؿ، يمٜمػ حت٧م قم٤مؿمقا  ًمٙمـ أجف :اًمِمٞمخ

 ُمٙمًٌف واطمد يمؾ وطمٞمٜمئذ، اًمٕمٛمؾ ذم واؾمت٘مٚمقا  اٟمٗمّمٚمقا  إذا أُم٤م حي٤مسمٞمٝمؿ، إب أن
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 هق، ُم٤مًمف ُمـ يٕمٓمٞمٝمؿ قمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م يٕمٓمٞمٝمؿ ُمٕمٜمك ؿمقا  يٕمٓمٞمٝمؿ، جيقز إب أُم٤م، جلٞمٌف

 أؿمٝمد ٓ إين» شمٕمرومف ًمٕمٚمؽ اًمذي سمِمػم سمـا اًمٜمٕمامن وطمدي٨م اًمٕمدل حت٘مٞمؼ جي٥م وهٜم٤م

 .شضمقر قمغم

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػم اهلل يمؿضمزا  :اًم٤ًمئؾ

  (33: 11: 45/ 441/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افصقرة؟ هذه دم اجلد ترـف ؾقام حؼ االبـ ألبـاء هؾ

 ومٝمؾ إب، شمقذم صمؿ أبٞمف، ووم٤مة ىمٌؾ آسمـ شمقذم سمٜم٤مت، وقمدة واطمد اسمـ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٘مداره؟ ويمؿ ضمدهؿ شمريمف ومٞمام طمؼ اعمتقرم آسمـ ٕبٜم٤مء

 طمً٘م٤م ًمف ٟمجد وٓ طمً٘م٤م وأقمٓمقه اًمٞمقم اعمٕم٤مسون ومٞمٝم٤م سمح٨م ُم٠ًمخ٦م هذه :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ اًمٗمرائض، قمٚمؿ ُمـ ٟمٕمٚمؿ ومٞمام

 (33:39:53/ 21 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 فؾقارثغ افقصقة

: اًمقصٞم٦م ذم ؾم١مال ومٞمٙمؿ، اهلل وسم٤مرك اهلل طمٗمٔمٙمؿ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: إول اًم١ًمال

 طمدي٨م ًمف ىمٚمٜم٤م وقمٜمدُم٤م ٕوٓده واًم٤ٌمىمل ًمزوضمتف اعمػماث سمثٚم٨م طمٞم٤مشمف ذم أوص رضمؾ

 اًمثٚم٨م قمغم ُمقاوم٘ملم أوٓده إن: ىم٤ملش ًمقارث وصٞم٦م ٓ: »ىم٤مل أنف ط اًمرؾمقل

 أظمذوا إظمقاهنؿ وسم٤مىمل ومٞمٝم٤م، يتزوضمقن ؿم٘مؼ هلؿ ًمٞمس إوٓد ُمـ يقضمد ٕنف ُٕمٝمؿ:

 أم اًمّمٖم٤مر ٕوٓده شم٠مُملم ذًمؽ جيقز هؾ سم٤مًمثٚم٨م، اًمقصٞم٦م ىمرر وًمذا اعمٜمزل، ذم ؿم٘م٘م٤مً 

 ظمػماً؟ اهلل وضمزايمؿ ٓ

 اًمٜمٔمر، سمٓمؾ إثر ضم٤مء إذا: إمج٤مقم٤مً  اًمٕمٚمؿ أهؾ ًم٘مقل سمداه٦مً  ذًمؽ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمٜمٌل طمدي٨م يم٤من وم٢مذا ُمٕم٘مؾ، هنر سمٓمؾ اهلل هنر ضم٤مء وإذا: اًم٘مديؿ اًمٕمريب اعمثؾ وذم

 ط اًمٜمٌل وصٞم٦م سمخالف ُمقص ُمـ يّمدر شمٕمٚمٞمؾ ومٙمؾش ًمقارث وصٞم٦م ٓ: »ط
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 طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل أن: يٕمٜمل اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ إن: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، سم٤مـمٚم٦م وصٞم٦م ومٝمل

 طمؼ ذي يمؾ وأقمٓمك واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اعمقاري٨م وىمًؿ اًمٗمرائض ذع

 طمؼ اعمقيص سمزقمؿ أطمٞم٤مٟم٤مً  وًمق يراقمل مل وضمؾ قمز اهلل أن اًمقصٞم٦م هذه ُمٕمٜمك طم٘مف،

 .ُمٕمّمٞم٦م قمغم ُمٕمّمٞم٦م...هذا واعم٤ًميملم، اًمٞمت٤مُمك

 وصٞم٦م ٓ: »فم٤مهرة ُمٕمّمٞم٦م هذه ًمٚمقرصم٦م، سم٤مًمثٚم٨م اًمقصٞم٦م: إومم اعمٕمّمٞم٦م

 ش.ًمقارث

 ضم٤مء اًمتل سم٤مًمدقمقى وشمًٚمٞمٙمٝم٤م وشمؼميره٤م اعمٕمّمٞم٦م هذه شمًقيغ: أظمر اإلصمؿ

 ٕطمٙم٤مم أنٗمًٜم٤م ٟمًٚمؿ ٕن هيٞمئٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل اعمذيمقر، اًم١ًمال ذم ذيمره٤م

 .ٟمٕمؿ اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م أو اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م سملم ٟمٗمرق ٓ ذيٕمتٜم٤م

 (33:13:45/أ38: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 الوصايا
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 افدراشة إلـامل افقرثة فبعض افقصقة حؽؿ

 اًمقرصم٦م ًمٌٕمض وًمق يقيص أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز أنف اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض قمٜمد اؿمتٝمر :اًم٤ًمئؾ

 قمالج إمم سمح٤مضم٦م ُمريض أو دراؾم٦م ُمقاصٚم٦م إمم سمح٤مضم٦م ـم٤مًم٥م اًمقارث هذا يم٤من إذا

 هذه ذم اًمنمع طمٙمؿ سمتقوٞمح اًمتٙمرم ٟمرضمق اًميوري٤مت ُمـ ذًمؽ ُمثؾ أو دائؿ

 ؟اعم٠ًمخ٦م

 ُم٤م أن أقمت٘مد ومال ووم٤مشمف سمٕمد سمٌمء سم٤معمقيص شمتٕمٚمؼ اًمقصٞم٦م أن َيٗمك ٓ :اًمِمٞمخ

 أو اًمٕمٚمؾ ُمـ ذيمرت ُم٤م ُمثؾ ذم يم٤من عمـ اعمقيص ذقم٤م يًقغ إؾم٤ٌمب ُمـ ذيمرت

 ومٕمال يتٓمٚم٥م وأن ؿمٗم٤مئف ُمـ ُمٞمئقس اعمرض يم٤من إذا واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا اعمرض

 ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م سمٛمثٚمف يقص أن يرى ٓ احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ومٗمل عمٕم٤مجلتف اعمريض هذا ُمت٤مسمٕم٦م

 احلدي٨م ذم  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام اًمًٚمٞمؿ ويٛمرض اعمريض يِمٗمك وم٘مد إٓو

 ومال اًمْم٤مًم٦م وشمْمؾ اعمريض يٛمرض وم٘مد ومٚمٞمٕمجؾ احل٩م أطمديمؿ أراد إذا اًمّمحٞمح

 ُمروف يم٤من إذا أُم٤م يِمٗمك ىمد اعمريض هذا ٕن آطمتٞم٤مط سم٤مب ُمـ اًمتقصٞم٦م إذن جيقز

 اًمذي اإلرث ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس هؿمٗم٤مؤ يرضمك ٓ ُمرض وهق آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذي اًمٜمقع ُمـ

 واًمنمـملم اًم٘مٞمديـ ه٤مذيـ ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا عمٕم٤مجلتف يٙمٗمٞمف ُم٤م اعمقرث سمقوم٤مة هق ؾمٞمًتح٘مف

 .سم٤مـمٚم٦م ضم٤مئرة وصٞم٦م يم٤مٟم٧م وإٓ اًمقصٞم٦م ضم٤مزت

 .ظمػم اهلل ضمزاك

 (33:  38:  58/ 783/واًمٜمقر اهلدى) 

 األهؾ ألحد ادال بعض ظـ احلقاة حال دم افتـازل

 قمٜمدي أن٤م ٓسمٜمف، أو ًمزوضمتف ُمثالً  طمٞم٤مشمف ذم يتٜم٤مزل ًمقاطمد حيؼ هؾ :اًم١ًمال

 ..واطمد

 .ٓ جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ
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 ُمـ ُمزرقم٦م أهدهي٤م أطم٥م وأن٤م احلٞم٤مة، ذم ُمٕمل شم٤ًمقمدت هذه زوضمتل :ُمداظمٚم٦م

 زوضمتف؟ اؾمؿ قمغم واطمدة ؾمجؾ... ُمزرقمتلم قمٜمده ٕوٓدي، وُمزرقم٦م قمٜمدي،

 ُمـ سمقًمد شمتٕمٚمؼ صقرة سم٤مًمزوضم٦م، شمتٕمٚمؼ صقرة: صقرشملم قمٜمدك هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 دون َيّمف أن جيقز ٓ أنف اجلقاب ؾمٌؼ إوٓد ُمـ سمقًمد يتٕمٚمؼ ُم٤م إوٓد،

 ي٘مّمد ٓ أن سمنمط يِم٤مء ُم٤م يٛمٜمحٝم٤م يِم٤مء ُم٤م هيٌٝم٤م أن ًمف سم٤مًمزوضم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م أظمريـ،

ر  واوح؟ سم٤مًمقرصم٦م، اإلضا

 وأظمالىمٝم٤م إًمخ، طمٞم٤ميت ُمِم٤ميمؾ قمغم وأقم٤مٟمتٜمل ظمدُمتٜمل زوضمتل أن٤م: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ُمٚمٞمقن أقمٓمٞمٝم٤م همٜمل، رضمؾ أن٤م ديٜم٤مر، ُمٚمٞمقن أقمٓمٞمٝم٤م أيمرُمٝم٤م سمدي وم٠من٤م أخخ، ُمٕمل طمًٜم٦م

 ذيٕمتل، أظم٤مًمػ مل إذا ُم٤مزم ذم اًمتٍمف طمر أن٤م ٕين ،قمكم اقمؽماض ًمف أطمد ُم٤م ديٜم٤مر

 اعمخ٤مًمٗم٦م؟ أن دمل وأجـ

 دمًٞمد أضمؾ ُمـ اًمٕم٤مزم اًمرىمؿ ضسم٧م أن٤م اًمقرصم٦م، وأطمرم ُمٚمٞمقن أقمٓمٞمٝم٤م :اًمِمٞمخ

 ُمع ضم٤مًم٦ًم واًمزوضم٦م ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ ي١مهيؿ، ُمٜمزل قمٜمدهؿ ُم٤م أوٓدي اعمقوقع،

 قمٚمٞمف، ُمقؾمع اهلل يم٤من إذا ًمٙمـ أظمريـ، وحيرم دار هل٤م يٙمت٥م ي٠ميت ُمٜمزهل٤م ذم زوضمٝم٤م

 ُم٤م آظمر قمغم وًمد ُمٞمز ًمٙمـ جيقز، هذا قمٓمٞم٦م أو ه٦ٌم أو. .زوضمتف يٕمٓمل ي٠ميت ؾم٤مقمتف وُمـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم رضمؾ أتك شأوٓديمؿ سملم اقمدًمقا » :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٕنف جيقز،

 أُمف ٟمٕمامن، اؾمٛمف يَمٞم ٌس  صٖمػم وًمد ًمف إنّم٤مري، سمِمػم اؾمٛمف ُمٙم٦م، ومتح ذم اًمًالم

 سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن َيص أن محٚمتف طمتك أُمف يب زاًم٧م ُم٤م: سمِمػم هذا ي٘مقل يمثػم، حتٌف

 هذا آسمـ وه٥م ُمٕمٝم٤م، واومؼ ومٝمق سم٤مًمٙمثرة، اًمٕمٌٞمد يم٤من يقُمئذ شمٕمرف قمٌد، سمٖمالم

 أظمذ اهلل، رؾمقل شمِمٝمد طمتك أىمٌؾ ٓ: ىم٤مًم٧م ،ذيم٤مئٝم٤م ُمـ هل همالُم٤ًم،  وهٌف اًمٜمٕمامن

 وهٌتف هذا اسمٜمل! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم واٟمٓمٚمؼ اًمقًمد سمٞمد

 ٓ،: ىم٤مل همالُم٤ًم؟ ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ أوه٧ٌم: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل أوٓد؟ أخؽ» :ىم٤مل همالُم٤ًم،

 ذم ُمٕمٙمؿ يٕمدًمقا  أن حتٌقن يمام ،شأوٓديمؿ سملم اقمدًمقا  ضمقر، قمغم أؿمٝمد ٓ وم٢مين: ىم٤مل

 أؿمٝمد، وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يِمٝمد ريض وُم٤م اًمٕمٓم٤مء، ذم ُمٕمٝمؿ اقمدًمقا  وم٠منتقا  اًمؼم

 هذا ٕنف احلٙمٛم٦م، ُمٜمتٝمك ذم اًمقاىمع ذم وهذا أظمريـ، دون وًمد ختّمٞمص ومٞمف ٕنف
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 إذا أنف ئمٜمقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم وومٞمف اإلظمقة، سملم واًمٌٖمْم٤مء اًمٕمداوة يقضمد اًمتخّمٞمص

 هق أظمّمف، أريد أن٤م هذا: ًمؽ ي٘مقل أؿم٘مٞم٤مء وأظمرون ص٤مًمح أوٓده ُمـ اًمقًمد يم٤من

 ٓ ٟمًٕمدهؿ أن ٟمريد إؿم٘مٞم٤مء ه١مٓء مت٤مُم٤ًم، اًمٕمٙمس أرى أن٤م اًمتخّمٞمص ضم٤مز ًمق

 أول هٜم٤م ٕن هذا، أظمقهؿ ود شمٖمكم صدورهؿ وٟمجٕمؾ ؿم٘م٤موة، قمغم ؿم٘م٤موة ٟمزيدهؿ

 وشم٘مل ؾمٕمٞمد وهذا أؿم٘مٞم٤مء، شمٕم٤ًمء سم٠مهنؿ سم٤مًمٗمرق يِمٕمروا ٕنف شمٖمكم صدورهؿ رء

 اًمّم٤مًمح اًمقًمد هذا َيص إمحؼ اًمقاًمد هذا ي٠ميت ومٚمام هذه، اًمدٟمٞم٤م ُمـ رء مهف وًمٞمس

 .اًمٌٜمزيـ سملم اًمٗمتٞمؾ يِمٕمؾ اًمذي ُمثؾ ُمٕمٜم٤مه أظمريـ دون

 (... :9:  53/ 58/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ظذ يـػؼ أن ذيطة افقرثة باؿل دون البـف بؿحؾ أوىص رجؾ

 دراشتفؿ

 ذم دم٤مري حمؾ وقمٜمده سم٤مًمًـ، يمٌػم رضمؾ أوٓد، صمالصم٦م ًمف رضمؾ ومٞمف :اًم١ًمال

 ؿ،اًمٕمٚم ُمـ رء وقمٜمده دم٤مري، خمف اًمِم٤ٌمب ُمـ واطمد اًمًقق، ذم اؾمؽماشمٞمجل ُمٙم٤من

 أن٧م اًمٓم٥م إظمقاٟمؽ وقمٚمٛم٧م اعمحؾ ذم ضمٚم٧ًم أن٧م إذا واًمده وم٠مؿم٤مر اًمدٟمٞمقي، اًمٕمٚمؿ

 إذا أُم٤م ؿمٝم٤مداهتؿ، هلؿ وهؿ ًمؽ اعمحؾ ومٝمذا اًمٓم٥م ُمـ يٜمتٝمقا  طمتك قمٚمٞمٝمؿ وسوم٧م

 سمالد إمم ذهٌقا  إوٓد وم٤ٌمًمٗمٕمؾ ُمثٚمٝمؿ، ُمثٚمؽ إٓ رء ًمؽ ومام هذا، قمـ اظمتٚمػ

، إهنؿ طمتك اًمٖمرب  سم٤معمحؾ شمٜم٤مزل أبقه ؾمٜمقات سمخٛمس واًمده يتقرم ُم٤م وىمٌؾ يتٕمٚمٛمقا

 ُم٤م سمٕمد واًمده شمقرم قمٚمٞمٝمؿ، ويٍمف أوٓده قمٚمؿ أنف أؾم٤مس قمغم وطمده، اًمِم٤مب هلذا

 اًمٓم٥م ؿمٝم٤مدات أظمذوا سمًٞمٓم٦م، ؾمٜمقات ُمٜمذ إوٓد خترج ؾمٜمقات، سمخٛمس يمت٥م

،  وُمٜمٝمؿ سمٜم٤مت ُمٜمٝمؿ وومٞمف اعمحؾ، ذم ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ سمحّم٦م ـم٤مًمٌقه قم٤مدوا واٟمتٝمقا

 ؟طمّم٦م هلؿ إذا احلّم٦م هذه ُمـ ي٠مظمذوا أهنؿ رء هلؿ يٓمٚمع ويمذا، أوٓد

 ووصٞمتف إنثٞملم، طمظ ُمثؾ ًمٚمذيمر ي٠مظمذ، ُمٜمٝمؿ يمؾ ذيم٤مء ٕهنؿ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .ًمقارث وصٞم٦م ٓ ٕنف شمٜمٗمذ، ٓ سم٤مـمٚم٦م اًمقصٞم٦م هق
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 يٛمقت ُم٤م ىمٌؾ ًمف ًمٚمٛمحؾ شمٜم٤مزل سمٞمع، سم٤مع هق أظمٓم٠مت، أن٤م يقص، مل هق :ُمداظمٚم٦م

 .اًمقًمد سم٤مؾمؿ شمًجؾ ؾمٜمقات، سمخٛمس

 ؾمجؾ؟ أم سم٤مع :اًمِمٞمخ

 .ؾمجؾ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمف ُم٤م اًمٌٞمع أن اًمرأي، هذا قمغم ُمًت٘مر أن٧م ومٞمف، ُم٤م اًمٌٞمع سم٤مع، ُم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 .اًمقًمد شمٕم٥م ُم٘م٤مسمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف؟ ُم٤م سمٞمع :اًمِمٞمخ

 .ذم ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 هذا أن وصٞم٦م يمت٥م اًمرضمؾ هذا أن ه٥م ًمقارث، وصٞم٦م ٓ: ىمٚم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمقرصم٦م، جلٛمٞمع إرث اعمحؾ هذا ٕن شمٜمٗمذ، ٓ اًمقصٞم٦م هذه ومالن، ٓسمٜمل اعمحؾ

 سملم ومرق ومٞمف ُم٤م ،ًمٗمالن اعمحؾ هذا ُم٧م إذا أن٤م أنف وصٞم٦م يمت٥م ُم٤م هق أن اًمّمقرة

 أوٓده أطمد َيص أن ًمف ينمع ٓ يمالُمؽ ُمـ يؽمؿمح ىمد يمام ينمع ٓ صمؿ إُمريـ،

 ينمع ٓ إظمقشمف، دم٤مه أبٞمف قمـ ٟمٞم٤مسم٦م سمقاضمٌف ىم٤مم اًمقًمد هذا يمقن أظمريـ دون سمٌمء

 يمالُمل؟ واوح ذًمؽ، ًمف يؼمر ٓ ًمف،

 ُم٤مًٓ، ايمت٥ًم اخل٤مص سمجٝمده اًمقًمد هذا يٙمقن أن وم٘مط واطمدة صقرة ذم ممٙمـ

 يٛمٞمٜمف سمٙمد مجٕمف اًمذي اح٤مل هذا ًمٜمٗمًف، يٕمٛمؾ أنف سمذًمؽ ًمف أذن وأبقه همٜمٞم٤ًم، وص٤مر

 ًمؽ وشمرسمٞمٝمؿ وشمٕمٚمٛمٝمؿ ه١مٓء أوٓدي قمغم شمٜمٗمؼ أن٧م إذا: أبقه ًمف ىم٤مل ضمٌٞمٜمف وقمرق

 واوح؟ اخل٤مص، ضمٞمٌف ُمـ أنٗمؼ ُم٤م سمٛم٘مدار إٓ شمٜمٗمذ ٓ اًمقصٞم٦م هذه اًمديم٤من، هذا

 داومع هق ًمٙمـ أبقه سم٤مؾمؿ ُمًجؾ اعمحؾ ٕن أن، ذيمرت يمام ذيمر هق :ُمداظمٚم٦م

 .هذه ظمرشم١م وٓ شم٘مدم ومال واًمده، سم٤مؾمؿ عمحؾا ًمٙمـ اح٤مل، رأس ُمـ صمٚم٨م شم٘مري٤ٌمً 

 .اًمثٚم٨م داومع :اًمِمٞمخ

 .اعمحؾ ُم٤مل رأس ُمـ اًمثٚم٨م داومع :ُمداظمٚم٦م
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 ضمٞمٌف؟ ُمـ طمط يٕمٜمل اعمحؾ، ُم٤مل رأس ُمـ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اعمحؾ سمداي٦م ذم رء طمط ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .أيمثر ٓ يًؽمضمٕمف أن ًمف ضمٞمٌف ُمـ طمٓمف اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 ه١مٓء قمغم يٜمٗمؼ يًتٓمٞمع ُم٤م اعمحؾ ومٙم٤من ُمدرؾم٦م هل زوضمتف ويمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 .هلؿ يرؾمؾ طمتك ومٚمقس زوضمتف ُمـ ي٠مظمذ يم٤من إوٓد،

 أنٗمؼ ُم٤م جمٛمقع أنٗم٘مف اًمذي هذا ُم٤مًمف، ُمثؾ اًمزوضم٦م ُم٤مل أظمل، ُمٝمامً  ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 زوضمتف، ُم٤مل وسمٕمْمف ُم٤مًمف سمٕمْمف أو هق، ُم٤مًمف أو زوضمتف ُم٤مل اعمجٛمقع هذا يم٤من ؾمقاء

 .ٓ ذًمؽ ُمـ أيمثر ي٠مظمذ أُم٤م ي٠مظمذه، أن طمؼ ًمف أنٗم٘مف اًمذي اح٤مل هذا

 أخػ قمنميـ ُمثالً  اًمٓم٥م درس اًمذي اًمٓم٤مًم٥م هذا ؿمٝم٤مدة يمٚمٗم٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م

 ُيَ٘مٞمؿ   يمذًمؽ هق يم٤من إن قمنميـ أظمذ وهذا قمنميـ أظمذ هذا يم٤من إذا سم٢مُمٙم٤مٟمف ديٜم٤مر،

 وًمد يمؾ قمغم سف ُمثالً  يم٤من ًمق اًمٕمنميـ قمٚمٞمف وَيّمؿ ُمٕملم، ُمٌٚمغ ُمث٤مل قمغم اعمحؾ

 ُمـ أنف ُمثالً  ًمف يّمح اًمٓم٥م، ؿمٝم٤مدة قمغم طمّمؾ طمتك ديٜم٤مر أخػ قمنميـ يٕم٤مدل ُم٤م

 يٙمقن طمتك: يٕمٜمل ُمٜمٝمؿ، وًمد قمغم اًمقًمديـ قمغم سف ُم٤م ي٠مظمذ أنف اعمحؾ هذا

 ُمت٤ًمويلم؟ اًمثالصم٦م

 .إصؾ ذم ُمت٤ًمويلم هؿ :اًمِمٞمخ

 وهق قمٚمٞمٝمؿ سف اًمذي هق إصؾ، ذم ُمت٤ًمويلم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 سمِمٝم٤مداهتؿ؟ هلؿ أتك اًمذي

  .ظمذواأ ُم٤م ُمثؾ ي٠مظمذ: شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 ُمثالً  طم٤ًمب، قم٤مُمؾ يٙمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمٗمٝمقم أن هق ُمثالً  أجٜمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 ديٜم٤مر، أخػ قمنميـ وًمد يمؾ قمغم سف ُمثالً  سم٘مدر احل٤ًمسم٤مت، هذه ُمثؾ قمٛمؾ هق

 ًمٚمجٛمٞمع اعمحؾ يٙمقن ٓزم أن ٕن ُمثالً  ًمف يّمح هق قمنميـ، وهذا قمنميـ هذا

 وصٞم٦م، هل ووم٤مشمف سمٕمد أم آضمالً  ًمف يمت٥م وصٞم٦م شمٕمتؼم هذه ٕن أن، ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م يمام
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ٟمف، قمغم وسف أبقه قمٚمٞمف واقمتٛمد ُمثٚمٝمؿ، يدرس يذه٥م مل ٟمٗمًف دُمر هق ًمٙمـ  إظمقا

 ُمت٤ًمويلم، يٙمقٟمقا  طمتك أوَلؽ أظمذوا ُم٤م ُمثؾ ي٠مظمذ أن يًتٓمٞمع احل٤مل هذا ذم

 صمالصملم واًم٤ٌمىمل قمنميـ ُمٜمف ي٠مظمذ أخػ، مخًلم جيٞم٥م اعمحؾ ُمثالً  اعمحؾ، ي٘مًٛمقا 

 اًمثالصم٦م؟ قمغم ي٘مًٛمقه

 ُم٤مًمف ُمـ أنٗم٘مف اًمذي: ًمؽ ىمٚم٧م ضمديد، رء يمالُمؽ ذم هؾ شمرى ي٤م :اًمِمٞمخ

 يمام يرث أن ذم ُمٕمٝمؿ ذيؽ هق ًمٙمـ ًمف، يدومع ُم٤م أيمثر ًمف، يدومع اًمذي هذا اخل٤مص

 .يرصمقن

 اح٤مل أن ومٝمٛمتف، ُم٤م اًمث٤مين اًم٘مًؿ أُم٤م ىمًؿ، شمٕمٚمٞمؼ قمٜمدي ؿمٞمخ ي٤م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 قمغم سومف اًمذي أبقه ُم٤مل ًمٙمـ أبقه، ُم٤مل ذم أن اطمٜم٤م أبقه، وُم٤مل ُم٤مًمف سملم خمتٚمط

ٟمف  .إظمقا

 .يرصمقن يمام ُمٕمٝمؿ يرث أظمريـ، طمٙمؿ طمٙمٛمف يٛمٌم :اًمِمٞمخ

 ومٞمف؟ حي٤مؾمٌٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ سومف اًمذي: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ُمثٚمٝمؿ ُمثٚمف هق ًمٙمـ زي٤مدة، ي٠مظمذ ُم٤م يًؽمضمٕمف أنٗم٘مف اًمذي ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ي٠مظمذ قمٚمٞمٝمؿ أنٗمؼ يمقٟمف يًتٖمؾ ُم٤م أنف شمٜمٌٞمٝمل يمؾ أن٤م ًمٙمـ يرصمقن، يمام يرث أنف طمٞم٨م

 .أنٗمؼ مم٤م أيمثر

  (... :.. :./58/ واًمٜمقر اهلدى)

  مـف تؼتصقا ؾال ؾالن ؿتؾف إذا بلكف وؾاتف ؿبؾ افؼتقؾ أوىص إذا

 سم٤مًمِمخص قم٤مرف يم٤من أنف إُمر ذم اًمٖمري٥م سمس ُم٘متقل، ُم٤مت إٟم٤ًمن ذم :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ُم٘متقل شمقومٞم٧م إذا أنف وصٞمتف ذم ويمت٥م اًمٜم٤مس، ُمـ ؾملم ي٘متٚمف،أنف أن يريد اًمذي

 .سم٤مًم٘مّم٤مص شمٓم٤مًمٌقه ومال ومالن، ـمرف

 اًم١ًمال؟ ؿمق ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقص٤مي٤م 

 

239 

 ُمـ ىمتالً  شمقومٞم٧م إذا سم٤مًم٘مّم٤مص شمٓم٤مًمٌقا  ٓ: وصٞمتف شمٜمٗمٞمذ هذا، جيقز ومٝمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ومالن؟ ـمرف

، أن اًم٘متٞمؾ ٕوٓد جيقز يمام :اًمِمٞمخ  .سم٤مًمّمٗمح أوٓده ي٠مُمر أن هق جيقز يّمٗمحقا

 جيقز؟ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (..: 22:  51/   96/   واًمٜمقر اهلدى)

 بعض دون ادراث مـ األوالد بعض يعطل بلن افقصقة

 إٓ يٕمٜمل، شمٕمٓمٞمٝمؿ أوٓده٤م قمغم شمٜمٗمؼ طمٞم٤مهت٤م ذم ويم٤مٟم٧م شمقوم٧م قمجقز :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمٓمل أُمقت سمٕمدُم٤م: وىم٤مًم٧م أُم٤مٟم٦م أقمٓمتف هذا ًمٚمقًمد وىم٤مًم٧م وسمٜم٤مهت٤م، أوٓده٤م ُمـ وًمد

 .اًم١ًمال ُمـ إول اًمِمؼ هذا أظمذوا، ٕهنؿ ٓ: إظمقشمؽ أُم٤م أظمقاشمؽ

 قمغم يمّمدىم٦م يٜمٗمؼ ودظمٚمف اًمٌٞم٧م ي١مضمر: ىم٤مًم٧م واًمٌٞم٧م سمٞم٧م شمريم٧م: اًمث٤مين اًمِمؼ

 .روطمٝم٤م

 اًمٌٞم٧م؟ همػم ظمّٚمٗم٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمذه٥م ُمـ وىمٚمٞمؾ اًمٌٞم٧م :ُمداظمٚم٦م

 واًمٔم٤مهر اًمقرصم٦م، إمم يٕمقد اًمثٚم٨م قمـ زاد ومام اًمثٚم٨م ضم٤موزت إذا اًمقصٞم٦م :اًمِمٞمخ

 همػم سم٤مـمٚم٦م وصٞمتٝم٤م ومٞمٙمقن شمريمتف، اًمذي يمٚمف اح٤مل هق يٙمقن أن يٛمٙمـ اًمدار هذه أن

 أظمريـ إوٓد أن سمحج٦م اًمٕمٓمٞم٦م سمتٚمؽ اًمقًمديـ ظمّمّم٧م قمٜمدُم٤م يمذًمؽ ٟم٤مومذة،

 طمؼ ومٝمق طمقزهت٤م ذم واح٤مل ُم٤مشم٧م وم٢مذا سم٤مـمٚم٦م، وصٞم٦م وهل شمٜمٗمذ ٓ أجْم٤مً  ومٝمذه أظمذوا،

 .مجٞمٕم٤مً  اًمقرصم٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م
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 أوٓده٤م؟ أطمد قم٤مصٞم٤مً  يم٤من ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 مجٞمع يِمٛمؾ طمؼ هق وإٟمام اًمّم٤مًمح دون سم٤مًمّم٤مًمح َيتص ٓ اإلرث :اًمِمٞمخ

 .اًمقرصم٦م

 (33:  33:  44/ 413/واًمٜمقر اهلدى)

 فقفده افدار تعطك أن وصقة وأوىص وفدان، وفف مات رجؾ

 افبقت فف بـك افذي هق افقفد هذا أن بحجة

 أن سمحج٦م ًمقًمده اًمدار شمٕمٓمك أن وصٞم٦م وأوص وًمدان، وًمف ُم٤مت رضمؾ :اًم١ًمال

 ي٤ًمقمد مل اًمقًمد وذًمؽ ضمٞمٌف، ُمـ أنٗمؼ أنف يٕمٜمل اًمٌٞم٧م، ًمف سمٜمك اًمذي هق اًمقًمد هذا

 هبذا؟ رأجٙمؿ ومام سم٘مرش، وٓ

 سم٠من اًمدوًم٦م ُمـ ؾمٜمد هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ ُم٘مٌقًم٦م همػم داطمْم٦م احلج٦م هذه :اًمِمٞمخ

ًمد ُمـ طمٞمٚم٦م هٜم٤مك يٙمـ مل اًمقًمد سم٤مؾمؿ يم٤من وًمق اًمقًمد، سم٤مؾمؿ ومٕمالً  هل اًمدار ذهه  اًمقا

 أن: إذاً  وم٤مجلقاب يٜمٗمؼ، مل وأظمر أنٗمؼ اًمقًمد أن سمحج٦م ًمٚمقًمد اًمدار ًمف ؾمجؾ طمتك

 يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن يٜمٗمؼ: مل وأظمر أنٗمؼ أطمدمه٤م يم٤من وًمق يمٚمٞمٝمام ًمٚمقًمديـ اًمدار

 .شيمًٌٙمؿ ُمـ أوٓيمؿ وإن يده قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م» :ي٘مقل

 ُم٤ًمقمدة اًمقًمد يٜمٗم٘مف ومام شٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» :اعمِمٝمقر أظمر احلدي٨م ذم وىم٤مل

 يمٚمٝمؿ اًمقرصم٦م طمؼ سمٕمده ُمـ شمريمف ُم٤م ص٤مر أبقه ُم٤مت وم٢مذا ٕبٞمف، هذا.. ٕبٞمف ُمٜمف

 .أمجٕملم

  (33:  13:  35/ 413/واًمٜمقر اهلدى)

 ادقت وصقة افقرثة يـػذ مل إذا

 ..ومٝمؾ اًمقصٞم٦م، اًمقرصم٦م يٜمٗمذ ومل اًمثٚم٨م ُمـ سم٠مىمؾ اعمٞم٧م أوص ًمق ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م
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 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمثٚم٨م ُمـ سم٠مىمؾ اعمٞم٧م أوص ًمق :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ إي :اًمِمٞمخ

 احلرام؟ ذم ي٘مع ومٝمؾ اًمقصٞم٦م، اًمقرصم٦م يٜمٗمذ ومل :ُمداظمٚم٦م

ـْ ﴿ إُمر خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ ـٍ  َأوْ  هِب٤َم ُيقيِص  َوِصٞم ٦مٍ  سَمْٕمدِ  ُِم ﴾ َدْي

 جيقز ٓ يمذًمؽ ديقٟمف أو اعمٞم٧م ديـ يقومقا  أٓ ًمٚمقرصم٦م جيقز ٓ ومٙمام [22:اًمٜم٤ًمء]

 ومال ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ذقمٞم٦م، وصٞمتف داُم٧م ُم٤م وصٞمتف يٜمٗمذوا أٓ ًمٚمقرصم٦م

 .شًمقارث وصٞم٦م ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام جيقز

 (33:  52:  41/ 413/واًمٜمقر اهلدى) 

 افقصايا ـتابة دم افسؽقب

 ؟سمتٕمتف اًمقصٞم٦م يم٤مشم٥م يٙمقن اًمقاطمد ٓزم أنف ؾمٛمٕم٧م :اًم١ًمال

 َيتٚمػ إُمر وًمٙمـ صحٞمح، ذًمؽ ذم اًمقارد واحلدي٨م يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 ُمـ ٕطمد وٓ اًمٜم٤مس، قمٜمد طم٘مقق ًمف ًمٞمس ؿمخص ُمثالً  يٕمٜمل إؿمخ٤مص، سم٤مظمتالف

 إذا وهل واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ قمٚمٞمف، سسم٠م ومال وصٞم٦م يٙمت٥م مل إن ومٝمذا طمؼ، قمٚمٞمف اًمٜم٤مس

 اعمقيص، هذا إمم إضمؾ ي٠ميت طمٞمٜمام اًمنمع َي٤مًمٗمقن ىمد ممـ إىم٤مرب سمٕمض طمقًمف يم٤من

 ووم٤مشمف، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم َي٤مًمٗمقه وٓ وضمؾ قمز اهلل يٓمٞمٕمقا  سم٠من أهٚمف يقيص أن قمٚمٞمف طمٞمٜمذاك

 .سم٤مًمقصٞم٦م اعم٘مّمقد هق وهذا

 .أيمتٌٝم٤م اًميوري ُمـ ًمٞمس أن٤م إذا أنف ُمثالً  يٕمٜمل  :ُمداظمٚم٦م

 وهذا ٞمٜملسمتٕمروم ُم٤م وم٤مٟم٤م وم٠من٤م، شم٘مقزم قمٜمدُم٤م جمٝمقل، قمغم شمٕمرومٞمٜمل أنتل ًمٙمـ  :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٙمت٤مب ُمٚمتزم ُمًٚمؿ سمٞم٧م ذم شمٕمٞمِملم همٜمٞم٦م، أو وم٘مػمة أن٧ِم  أقمرف ُم٤م ـمٌٞمٕمل، أُمر

 قمغم اجلقاب شمٗمّمٚملم وم٠من٧م اجلقاب، قمروم٧م أن٧م اعمٝمؿ يمذًمؽ ًمٞمس أو واًمًٜم٦م،
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 شمٙمتٌل أن سمد ٓ اًمقرصم٦م حيرُمٝم٤م ُم٤م طمتك اًمٜم٤مس قمٜمد ديقن وًمؽ همٜمٞم٦م يمٜم٧م إن ٟمٗمًؽ،

 يم٤من وإن وهٙمذا،.. اًمديقن ُمـ قمٚمٞمؽ ُم٤م شمٌٞمٜمل أن سمد ٓ ديقن قمٚمٞمؽ أو وصٞمتؽ،

 وم٠من٤م وهٙمذا،.. ًمؽ وارصم٤مً  ًمٞمس ُمـ إمم شمقيص أن ًمؽ سمد ومال همٜمٞم٦م، ويمٜم٧م أىم٤مرب ًمؽ

 .اًمٌٞم٤من ُمـ أؾمس ُمع سم٤معمجٛمؾ اجلقاب أقمٓمٞمتؽ

 ًمٚمٜم٤مس ديقن قمٚمٞمف ًمٞمس أو ُمًٚمٛم٦م أهة ذم يٕمٞمش اًمقاطمد أن طم٤مًم٦م ذم ُمثالً   :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمنمع ؾمٞم٘متًٛمقهن٤م ٕهنؿ قم٤مدي: يٙمتٌٝم٤م ٓ أنف ـمٌٞمٕمل ومٌمء ديقن، ًمف وًمٞمس

 .ٟمٕمؿ أي  :اًمِمٞمخ

 .يٙمتٌٝم٤م اًمقاطمد سم٠من واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم يٕمٜمل  :ُمداظمٚم٦م

 .هٙمذا هق  :اًمِمٞمخ

 (33:  36:  43/ 437/واًمٜمقر اهلدى)

 ،ؾقف ؿقفؽ ادراث مـ افبـات أخقاتف حيرم افذي دم ؿقفؽ

 ؾقف؟ افؼع وحؽؿ

 ومٞمف ىمقًمؽ اعمػماث ُمـ اًمٌٜم٤مت أظمقاشمف حيرم اًمذي ذم ىمقًمؽ: إول اًم١ًمال

 ومٞمف؟ اًمنمع وطمٙمؿ

 جيقز ٓ أنف ُمٕمٚمقم هق ح٤م هذا جيقز وٓ اًمنمع قمغم وُمٕمتدي ُمٌػم، فم٤ممل :اجلقاب

 اًمٔمٚمؿ وم٢من اًمٔمٚمؿ اشم٘مقا » :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٔمٚمؿ

 اًم٘مقي ٕن اًم٘مقي: فمٚمؿ ُمـ إصمامً  أؿمد اًمْمٕمٞمػ فمٚمؿ: وسمخ٤مص٦م شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم فمٚمامت

 قمٜمف يمٜمك اًمذي اًمرىمٞمؼ اجلٜمس وهق اًمْمٕمٞمػ أُم٤م ٟمٗمًف، قمـ يداومع أنف رسمام ممٙمـ

 آصمؿ ومٔمٚمٛمٝمؿ وًمذًمؽ صقًٓ، وٓ طمقًٓ  يٛمٚمٙمقن ٓ ومٝم١مٓء سم٤مًم٘مقارير ط اًمرؾمقل

 .اًمرضم٤مل فمٚمؿ ُمـ وضمؾ قمز اهلل قمٜمد

  (33:  13:  19/ 738/واًمٜمقر اهلدى) 
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 وـان مقتف، ؿبؾ يقيص أن يريد وبـات وأبـاء زوجتان فف رجؾ

 األكثقغ، حظ مثؾ فؾذـر وأظطك أرض ؿطعة بقـفؿ ؿسؿ ؿد

 األبـاء بـك أن هذا ظذ وترتب ؾعؾ ما خطل يعؾؿ ال وهق

 يػعؾ؟ ؾامذا مساضقن وهؿ بققتاً  وظؿروا

 ُمقشمف، ىمٌؾ يقيص أن يريد وسمٜم٤مت وأبٜم٤مء زوضمت٤من ًمف رضمؾ: اًم٤ًمئؾ إخ قلي٘م :ُمداظمٚم٦م

ٕنثٞملم، طمظ ُمثؾ ًمٚمذيمر وأقمٓمك أرض ىمٓمٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ ىمًؿ ىمد ويم٤من  ُم٤م ظمٓم٠م يٕمٚمؿ ٓ وهق ا

بٜم٤مء سمٜمك أن هذا قمغم وشمرشم٥م ومٕمؾ  يٗمٕمؾ؟ ومامذا ُمؽماوقن وهؿ سمٞمقشم٤مً  وقمٛمروا ٕا

 رب هلل وم٤محلٛمد ُمؽماوقن وهؿ أُم٤م ُمؽماولم، همػم وهؿ اًم١ًمال أن ًمق اعمِمٙمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 هق اًمؽمايض هذا هؾ: قمٜمده اًمقىمقف يٜمٌٖمل اًمذي ًمٙمـ ٓ، هذا، ذم إؿمٙم٤مل هٜم٤م ًمٞمس اًمٕم٤معملم

 صمؿ اعمٞم٧م يٛمقت.. اإلرث شم٘مًٞمؿ ُمـ يمثػم ذم ٟمرى يمام ومرو٤مً، قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمروض هق أم طم٘مٞم٘مل

 راولم أم ىمٚمٌٞم٤مً  رولم هؾ! راوٞم٤مت اًمٌٜم٤مت ي٘مقًمقن؟ ُم٤مذا اًمٌٜم٤مت، ومٞمحرم اًمؽميم٦م شم٘مًؿ

ٜم٧م واهلل قمٞم٥م أنف اضمتامقمٞم٤مً   ُمع اًمقاىمع هذا ذم اًمٜمٔمر شمدىمٞمؼ ُمـ سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ  سمح٘مٝم٤م شمٓم٤مًم٥م اًٌم

 شٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل حيؾ ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل اؾمتحْم٤مر

ٜم٧م هذه أن ُمـ اًمتح٘مؼ ذم اعمحز أن أرى وأن٤م  شم٠مظمذ ٓ سم٠من ىمٚمٌٝم٤م وريض ٟمٗمًٝم٤م ـم٤مسم٧م ومٕمالً  اًٌم

ُمتح٤من؟ هق ُم٤م ؿمٞمئ٤مً؟ أبٞمٝم٤م إرث ُمـ  ُمٜمل هذا: إلظمقاهت٤م ىم٤مًم٧م وم٢مذا طمّمتٝم٤م هل٤م يٕمٓمك أن ٓا

 اًمٌالد أو اًم٘م٤ٌمئؾ سمٕمض ذم اًمٕمرف أو اًمٕم٤مدة سمحٙمؿ هل٤م اسمتداءً  يٕمٓمك ٓ أن أُم٤م ضمٞمداً، يٙمقن ًمٙمؿ

 ؿم٤مء إن يِم٤مء، ُم٤م يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٕمد صمؿ طم٘مف احلؼ ص٤مطم٥م يٕمٓمك أن ُمـ سمد ٓ جيقز، ٓ ومٝمذا

٦م، اُمرأة أو همري٥م ًمرضمؾ أو ٕظمٞمف، ٕظمتف طمّمتف وه٥م  ذم يالطمظ أن يٜمٌٖمل هٙمذا همرٌي

 أن٤م ًمٙمٜمل ذًمؽ ذم إؿمٙم٤مل ومال واىمٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال ذم ضم٤مء اًمذي اًمؽمايض يم٤من وم٢مذا اًم٘مًٛم٦م

 .يمذًمؽ يٙمقن ٓ أن أظمِمك

  (33: 37: 57/   797/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (33:  47: 27/   797/  واًمٜمقر اهلدى)
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 يؽؾػقا مل ألهنؿ ادتعؾؿغ ؽر فألوالد أـثر بامل افقصقة حؽؿ

 ادتعؾؿغ بخالف دراشة مصاريػ حقاتف دم األب

ٕبٜم٤مء ُمـ قمٜمده يٙمقن أبٜم٤مء قمٜمده اًمرضمؾ يٙمقن قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م  ُمتٕمٚمٛملم وهمػم ُمتٕمٚمٛملم ا

 اًمٖمػم اعم٘م٤مسمؾ ذم اًمدراؾم٦م ذم يمثػمة ُمّم٤مريػ ي٠مظمذون.. يٍمومقا  أهنؿ ُمثالً  حيٙمل وم٤معمتٕمٚمٛملم

رض ذم يٕمٛمؾ ُمتٕمٚمؿ : ي٘مقل اًمرضمؾ يٛمقت أن وم٘مٌؾ رء أي يٍمف ومال اًمٗمالطم٦م وذم ٕا

 ..ُمّم٤مريػ أي يٙمٚمٗمٜمل ومل يٍمف مل ٕنف ُمتٕمٚمؿ: اًمٖمػم هلذا سمٌمء أويص

 .جيقز ٓ هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

ظمر وطمرم ًمف وًمداً  قمٚمؿ أنف ومروٜم٤م إذا :اًمِمٞمخ  أن سم٤مًمتجرسم٦م ٟمِم٤مهد ٟمحـ ًمٙمـ فمٚمؿ، ومٝمذا ٔا

وٓد ـم٤ٌمئع ٦ًٌم ًمٞمًقا  ٕا  وإٟمام اًمٕمٚمؿ يتٕمٚمؿ ٓ أن يريد وآظمر يتٕمٚمؿ أن يريد واطمد.. واطمدة سمٜم

 مل اًمذي ذاك ُمـ ظمػم اًمزاوي٦م هذه ُمـ ًمّمٜمٕم٦م شمٕمٚمٛمف ذم هذا يٙمقن وم٘مد صٜمٕم٦م، أو ُمٝمٜم٦م يتٕمٚمؿ

ُمر يم٤من وم٢مذا اًمٜمٔمري٦م، اًمٕمٚمقم هذه ُمـ قمٚمامً  وشمٕمٚمؿ اعمٝمٜم٦م يتٕمٚمؿ  هذه ُمثؾ جيقز ومال هٙمذا ٕا

 .ي٘مع أن جيقز ٓ وفمٚمؿ ضمقر ومٝمذا ًممظمريـ ىمدُمف سمٞمٜمام اًمٕمٚمؿ طمرُمف يم٤من إن أُم٤م اًمقصٞم٦م،

  (33: 43: 25/   797/  واًمٜمقر اهلدى)



 العطايا
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 افعطايا دم راجلق

 ُمٜمذ ًمٕمٚمف سمؾ اًمزُم٤من، هذا ذم اًمٌٚمقى هب٤م شمٕمؿ اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ ذم ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ وارد وطمدي٨م اًمٕمٓمٞم٦م، ذم اجلقر أزُم٤من

 شضمقر قمغم أؿمٝمد ٓ إين» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وىم٤مل اسمٜمف ٟمحؾ أنف ومٞمف اًمذي

 ؿمٞمخٜم٤م أفمـ وهذا اًم٤ٌمىملم، دون سمٕمٓمٞم٦م إبٜم٤مء أطمد إومراد أصؾ حتريؿ ذم ُمٕمروف

 أهؾ سمٕمض يٕمٜمل رأج٧م هذا ذم ُمرشمٌٓمت٤من: ُم٠ًمخت٤من هٜم٤م ًمٙمـ اًمٕمٚمامء، سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

 :ومٞمٝمام اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم َيٓمئ اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ ومه٤م إًمٞمٝمام يِمػمون اًمٕمٚمؿ

 اًمٕمٓمٞم٦م، ذم ؾمٞمٕمدًمقن أهنؿ اًمٜم٤مس سمٕمض فمـ قمٜمد ومٝمل إومم اعم٠ًمخ٦م أُم٤م

 هذا ومٝمؾ اعمػماث، قمغم ذًمؽ ي٘مٞمًقن إنثك، قمٓمٞم٦م وٕمػ اًمذيمر قمٓمٞم٦م ومٞمجٕمٚمقن

 هذا اعمػماث، قمـ ختتٚمػ وهل اًمت٤ًموي ومٞمٝم٤م إصؾ اًمٕمٓمٞم٦م أن أم صحٞمح اًم٘مٞم٤مس

 إول؟ اًم١ًمال

 ٕن ضم٤مئز: همػم ىمٞم٤مس اعمػماث قمغم واًمٕمٓمٞم٦م اهل٦ٌم ىمٞم٤مس أن ٓؿمؽ :اجلقاب

 .أوًٓ  هذا واًمٕمٓمٞم٦م، اهل٦ٌم قمٚمٞمف ي٘م٤مس ٓ ظم٤مص طمٙمؿ اعمػماث

 اإلرث ذم اعمٗم٤موٚم٦م ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع شمٗمريؼ ذم ضمداً  واوح٦م ؿٙمَ طمِ  هٜم٤مك: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ذم إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم يتح٘مؼ ٓ هذا وُمثؾ إنثٞملم، طمظ ُمثؾ ًمٚمذيمر ىم٤مل طملم

 .اًمٕمٓمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م

 حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم إنثك قمغم اًمذيمر شمٗمْمٞمؾ ي٘متيض ُم٤م قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ: وصم٤مًمث٤م

 احلدي٨م رواي٤مت سمٕمض ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٕمٛمقم سمؾ سمِمػم، سمـ اًمٜمٕمامن

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو شسمريمؿ ذم ُمٕمٙمؿ يٕمدًمقا  أن حتٌقن أٓ أوٓديمؿ سملم اقمدًمقا » :وـمرىمف

 .واًمًالم اًمّمالة

 اًمذيمر سملم ذقمٞم٦م ُمٗم٤موٚم٦م ٓ ٕنف اعمٗم٤موٚم٦م: دون اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمتًقي٦م ي١ميمد ومٝمذا

 قمغم وجي٥م إنثك، قمغم جي٥م ُمثٚمام اًمذيمر قمغم جي٥م أنف ومٙمام ًمألبقيـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم وإنثك
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ًمديـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم إيمٛمؾ اًمؼم ُمـ اًمذيمر قمغم جي٥م ُم٤م ُمثؾ إنثك  اًمٕمٓمٞم٦م ومٙمذًمؽ ًمٚمقا

 .شمٗمْمؾ يم٤مُمٚم٦م، شمٙمقن أن دم٥م

 هق؟ هق احلٙمؿ هؾ اعمقت، سمٕمد أو اعمقت. .ذم اًمٕمٓمٞم٦م يم٤مٟم٧م وإن :ُمداظمٚم٦م

 ًمف شمٜمٗمذ ٓ يمذًمؽ وصٞم٦م ًمف شمٜمٗمذ ٓ يمام اعمقت ُمرض ذم يٕمٜمل يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .قمٓمٞم٦م

 يٕمٜمل ٟم٤مزًم٦م، اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، سمٓمري٘م٦م َُمٚم ؽ اعمقت عمرض َُمٚم ؽ هق :اًم١ًمال

 ومٞم٠ًمل ُمٚمتزم، صٖمػم وًمد وًمف اًمديـ، قمـ وسمٕمدهؿ أوٓده فمٚمؿ يٕمرف أج٤مم ُمـ طمٓم٧م

 ودوره، أروف ذم ُمت٤ًموي٤مً  ٟمّمٞم٤ٌمً  اًمٌٜم٤مت، إظمقات وُمٚمؽ إوٓد ُمٚمٙمٜم٤م: ومٞم٘مقل

 يم٠منف ُمرض ُمٕمف يٕمٜمل ُمقشمف، خم٤ميؾ قمغم يٕمٜمل أنف ويٕمٚمؿ سم٘مٚمٞمؾ، ووم٤مشمف ىمٌؾ وذًمؽ

 إؾم٤ٌمب فم٤مهر ذم طمٞم٤مشمف يٕمٜمل أنف إـم٤ٌمء ُمـ ظمؼم وقمٜمده اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ أو ظمٌٞم٨م

 يٕمٜمل هق ُمٚمٙمقه اًمذي هذا هؾ أظمقاشمف، ُمػماث قمـ ي٠ًمل طمٙمؿ قمـ ومٞم٠ًمل ىمّمػمة

 هذا؟ قمـ ي٠ًمل يٕمٜمل وإٓ ومٞمف، ٟمّمٞم٥م هلؿ ُم٤م وإٓ ٟمّمٞمٌٝمؿ ٟمص وإٓ ٟمّمٞمٌٝمؿ

 اعمقت: ُمرض إٟمف ىمٚمٜم٤مه، ُم٤م همػم أظمرى سم٤مب ُمـ اًم٘مْمٞم٦م إمم يٜمٔمر هٜم٤م :اجلقاب

 .ُمًت٘مٞمامً  طمٙمٛمف يٙمقن ٓ قم٘مٚمف أن يٕمٜمقن إٟمام اعمقت ُمرض اًمٗم٘مٝم٤مء يذيمر طمٞمٜمام ٕنف

 .يتٔم٤مهر قم٘مٚمف ذم هق :ُمداظمٚم٦م

 .إًمٞمف أصؾ أن أريد اًمذي هذا زم، اؾمٛمح :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف وحمٙمقم ُمريض هق ُمقضمقد اًمٓمٌٞم٥م وهذا ُمٕملم إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل وم٘مد

 اعمقت، ُمرض ُمريْم٤مً  يم٤من وًمق اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ يم٤من وم٢مذا ؾمٚمٞمؿ، قم٘مٚمف ًمٙمـ سم٤معمقت،

 ًمٙمـ ٟم٤مومذة، وصٞمتف وشمٙمقن قمٓمٞمتف شمٙمقن يٙمقن ُمريْم٤ًم، يٙمـ مل ًمق يمام ومحٞمٜمئذ

 وهق اًمنمقمل، احلٙمؿ قمغم اطمتٞم٤مل أنف يٌدو آٟمٗم٤مً  أن٧م ذيمرت ُم٤م طم٥ًم اعمقوقع

 ُم٤م طمتك أو َيتٚمػ، ُم٤م طمتك أنف أظمرى أو سمٕمٚم٦م طمٞم٤مشمف ىمٞمد ذم إرصمف ىمًؿ ومٝمق اإلرث،

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ يٌٖمل

 ذم اإلرث ٟمٗمذ هق ٕنف اًمٕمٓمٞم٦م: هذه شمٜمٗمذ ٓ أو يٜمٗمذ ومال اطمتٞم٤مل، إُمر يم٤من وم٢مذا
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 واوح؟ طمٞم٤مشمف، ىمٞمد

 .واوح :ُمداظمٚم٦م

 .هذا هق :اًمِمٞمخ

 اًمنمقمل سم٤مًمقضمف ىمًٛمتف يم٤من ًمق: اًم٤ٌمب هذا ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :اًم١ًمال

 ُم٠ًمخ٦م ٕهن٤م شمٜمٗمذ: ومٓمٌٕم٤مً  صحٞمح، ي٘مًٛمقن ُم٤م إوٓد أنف ُمـ وظم٤مئػ اًمّمحٞمح،

 .اإلرث

 إنثٞملم؟ طمظ ُمثؾ ًمٚمذيمر أقمٓمك يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمقاىمع سمٞم٤من اًمنمقمل اًم٘مْم٤مء إمم ي٘مدم أن جي٥م: يمذًمؽ ي٘م٤مل طمتك ومٝمذا :اًمِمٞمخ

وم٘م٤مً  اًم٘مْم٤مء أو اًمٗمتقى، ضم٤مءت وم٢مذا اعمتقرم، هذا  .ىمٚم٧م يمام ومٝمق ًمت٘مديٛمف ُمقا

 اًم٘مْم٤مء؟ يٜمٔمروا أنف يٕمٜمل سم٤مًم٘مْم٤مء خمّمقص إظمػم هذا :ُمداظمٚم٦م

 ..ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 أسم٤مء سمٕمض أن ًمق: ُمثالً  واىمٕمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م وهل صم٤مٟمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 أسم٤مء ه١مٓء ُم٤مت صمؿ أظمريـ، إظمقاهنؿ دون وه٤ٌمت سمٕمٓم٤مي٤م أبٜم٤مئٝمؿ سمٕمض اظمتّمقا 

 وؿمٞمخ أبٞمٜم٤م، قمغم اإلصمؿ وم٢من إصمؿ، وٓ ػمو قمٚمٞمٜم٤م ًمٞمس: ي٘مقًمقن إبٜم٤مء ه١مٓء ومؽمى

 ضمقر يرد أن آسمـ هذا قمغم جي٥م سم٠منف: اًمٗمت٤موى ذم ي٘مقل اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

ٟمف سم٘مٞم٦م قمغم أوىمٕمف اًمذي اًمٔمٚمؿ يرد وأن أبٞمف،  احلؼ يرد سم٠من اجل٤مئر، إب هذا ُمـ إظمقا

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمٙمالم هذا صح٦م ومٛمدى ٟمّم٤مسمف، إمم

 .اًمٙمالم هق هذا :اجلقاب
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 .ؾمالم ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٕبٞمف، واعمٖمٗمرة ٕبٞمف اًمرمح٦م وؾم٤مئؾ يتٕم٤مـمك أن: ومٞمف اعمٗمروض آسمـ ٕن :اًمِمٞمخ

 ُم٤م أرطمؿ يٙمقن أن وم٤ٌمٕومم أبٞمف، سمٖمػم ذًمؽ ُمـ أرطمؿ يٙمقن أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م سمؾ

 دظمٚمٜمل ُم٤م أن٤م: ومٞم٘مقل اح٤مدي٦م، اًمِمٝمقة قمٚمٞمف شمتٖمٚم٥م أن جيقز ومال وًمذًمؽ سم٠مبٞمف، يٙمقن

 ذًمؽ ذم ًمٕمؾ طمٞم٤مشمف، ىمٞمد ذم طم٘م٘مف اًمذي اجلقر ُمـ أب٤مك ختٚمص ٓزم دظمٚمؽ، ُم٤م يمٞمػ

 .فمٚمٛمف ُمـ ووم٤مشمف سمٕمد ًمف ٟمج٤مة

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ وًمٞمس هلل، واحلٛمد اًمّمقاب قملم هق شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ٟم٘مٚمتف اًمذي :اًمِمٞمخ

 .صم٘م٦م ومٝمق اإلؾمالم، ؿمٞمخ ُمـ همري٤ٌمً 

 اًمٌح٨م ذم يٕمٜمل يم٤مومٞمتلم اعم٠ًمخت٤من يٕمٜمل يم٤مٟم٧م وإن صم٤مًمث٦م ُم٠ًمخ٦م ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

ومف ُمـ سم٤معمقوقع ٟمٚمؿ طمتك يٕمٜمل أجْم٤ًم، ًمٙمـ  .أـمرا

 ٤مً ومالٟم أقمٓمل سمدي: ومٞم٘مقل اًمٕمٓمٞم٦م ُمقوع ذم سمٜم٤مشمف إمم ي٠ميت: أجْم٤مً  أسم٤مء ُمـ يمثػم

 يٕمد أجْم٤مً  ومٝمذا اًم٘مْمٞم٦م، متيض وهٙمذا ُمثاًل، ُمقاوم٘م٦م أيب ي٤م ٟمٕمؿ: شم٘مقل ُمقاوم٘م٦م؟ أن٧م

 .وفمٚمامً  ضمقراً  ٟمٗمًف اًم٤ٌمب ُمـ

 ُم٤م يٜم٘مده٤م قم٤مدة، هتْمؿ اًمتل اًمٌٜم٧م يٕمٓمل أن جي٥م اًمٕمٙمس قمغم. ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜم٤مت ُمٜمع قمغم شم٘م٤مم اًمتل اجل٤مهٚمٞم٦م ىمًؿ قمغم شمقاومؼ أن إمم ضمراً  جيره٤م أن ٓ شمًتح٘مف

 .طم٘مقىمٝمـ ُمـ

 سم٠موٓد رزق إن إب أنف: ٟم٘مقل يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م. ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ًمف؟ وُمٖمٗمقر اهلل قمٜمد ُمٕم٤مرم ومٝمق أهٚمٝم٤م إمم اعمٔم٤ممل وردوا ص٤محللم

 .واًمرضم٤مء إُمؾ هق ذًمؽ :اًمِمٞمخ

 أبٞمف؟ يم٥ًم ُمـ اًمقًمد أن سم٤مب ُمـ ي٠مظمذه٤م أن يٛمٙمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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 .يّمؾ اًمٕمٛمؾ اهلل ؾمٌح٤من :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

  (33: 33: 42/ 616/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33: 34: 28/ 616/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33: 37: 38/ 616/ واًمٜمقر اهلدى)

 افعطقة شبقؾ ظذ مقتف ؿبؾ أوالده بغ مافف ؿسؿ رجؾ 

ًمد :ُمداظمٚم٦م  ومٞمف يتقرم أن ىمٌؾ اهلل، ؿم٤مء إن اعمًٚمٛملم وأُمقات اهلل رمحف اًمقا

وم٘م٤مً  ويمٜم٧م اعمًتِمٗمك ذم أؿمٝمر شمًٕم٦م أظمذ اًمنـم٤من ُمرض  سملم ُم٤مًمف وىمًؿ] ُمٕمف ُمرا

 ؟[ذًمؽ طمٙمؿ ومام أوٓده

 . ُم٤مًٓ  َيٚمػ مل يم٤من ُم٤مت ح٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 . طمل وهق ىمًٛمف :ُمداظمٚم٦م

  همػمه؟ ُم٤مًٓ  ظمٚمػ ُم٤م اًمت٘مًٞمؿ هذا سمٕمد ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ... قمغم ص٤مر ظمالص سم٤معمرة :ُمداظمٚم٦م

  ٟمّمٞمٌف؟ أظمذ ويمؾ :اًمِمٞمخ

 . رء سم٘مك سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٜمل يٚمح٘مٜمل هؾ أدري ُم٤م ٟمّمٞمٌف، أظمذ يمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ شم٘مقل، يمام ظمٚمٗمف ىمد ُم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف رء يٚمح٘مؽ ُم٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

  ٓ؟ أم ُمنموع هق هؾ ومٕمٚمف، ُم٤م وهق آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ ٟمٔمرة هل٤م اًم٘مْمٞم٦م

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٘م٤مقمدة يٕمٜمل اإلرث ٦مـمري٘م قمغم يم٤من هؾ طمٞم٤مشمف ىمٞمد ذم ًمٚمامل ىمًٛمتف :اًمِمٞمخ

  يمٚمٝمؿ؟ إوٓد سملم اًمت٤ًموي قمغم يم٤من أم إنثٞملم طمظ ُمثؾ اًمذيمر
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ة ُمـ أوٓد مخ٦ًم ًمف هق :ُمداظمٚم٦م  . رضم٤مل مخ٦ًم واطمدة، اُمرأ

 . ًمف أوٓد يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 اعمٌٚمغ وم٘مًؿ صم٤مٟمٞم٦م، اُمرأة قمغم وسمٜمتلم أوٓد وصمالصم٦م ٟمٕمؿ، أوٓد مخ٦ًم :ُمداظمٚم٦م

 رضم٤مل مخ٦ًم ه١مٓء اًمٕمٞم٤مل، هل١مٓء وٟمّمػ هل١مٓء ٟمّمػ ومٞمٝم٤م هق اًمذي اعمٜمٓم٘م٦م ىمًؿ

 . شمقرم طمتك قمٜمدٟم٤م وأُمٝمؿ وسمٜمتلم أوٓد صمالصم٦م يٕمٜمل وه١مٓء ُمٓمٚم٘م٦م وأُمٝمؿ

  أظمرى؟ زوضم٦م ُمـ ومخ٦ًم زوضم٦م ُمـ مخ٦ًم اعمجٛمقع :اًمِمٞمخ

 . سمٜمتلم ه١مٓء ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 . وم٤مهؿ قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .. مخ٦ًم وه١مٓء ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

  يٛمٚمؽ؟ ُم٤م ٟمّمػ أظمر واخلٛم٦ًم يٛمٚمؽ ُم٤م ٟمّمػ اخلٛم٦ًم وأقمٓمك :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

  ذيمقر؟ يمٚمٝمؿ مخ٦ًم :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

  سمٜم٤مت؟ واصمٜملم ذيمقر صمالصم٦م ومٞمٝمؿ ومخ٦ًم ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٕمٓمٞم٦م ذم وؾم٤موى :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 ٓ اًمٕمٓم٤مء ذم اًمٕمدل وهق اًمنمع هق ومٝمذا اًمٕمٓمٞم٦م سم٤مؾمؿ يم٤من إذا هذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ىمًٛم٦م أن أوًٓ  ُمرشملم ظمٓم٠م ومٝمق ُمػماث ىمًٛم٦م يم٤من إذا أُم٤م وإنثك اًمذيمر سملم شمٗمريؼ

ٟمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمقوم٤مة وهق ؾمٌٌف حت٘مؼ سمٕمد إٓ جيقز ٓ اعمػماث يَمرِ ﴿ اًم٘مرآ  ُِمثُْؾ  ًمِٚمذ 

 . اعمػماث ىمّمد أم اًمٕمٓمٞم٦م ىمّمد هؾ ىمّمد؟ ُم٤مذا هق أدري ُم٤م وم٠من٤م ﴾إُنَثٞملَْمِ  طَمظ  
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 . قمٓمٞم٦م اًمٔم٤مهر ىمّمده ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . ضم٤مئز ومٝمق قمٓمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 . ضم٤مئز :ُمداظمٚم٦م

 . قمٛمؾ ًمف يٌ٘مك مل ًمذًمؽ هذا :اًمِمٞمخ

 (32:  23:  34/ 436/واًمٜمقر اهلدى)

 افعطقة دم واألكثك افذـر بغ افتسقية

 أُمقر ذم يم٤مٕثٜمك ًمٞمس اًمذيمر أن إوٓد، سملم ًمٚمٕمدل سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م  :ُمداظمٚم٦م

 إصؾ وإنثك ُمًتٚمزُم٤مت، وًمف اًمٌٞم٧م ُمـ اخلروج حي٥م اًمذيمر  أن وُمٜمٝم٤م يمثػمة،

 ذًمؽ، همػم ومٞمٝم٤م إصؾ واًمٌٜم٧م اخلروج، حي٥م وم٤مًمقًمد يمٌػمة، أو صٖمػمة اًمٌٞم٧م ومٞمٝم٤م

 .هذا ُمثؾ ذم واإلٟم٤مث اًمذيمقر سملم ي٤ًموي اًمقاضم٦ٌم سم٤مًمؽمسمٞم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م هذا ذم ومٝمؾ

 آظمر رء هٜم٤مك أن وأفمـ اًمؽمسمٞم٦م، ذم اعم٤ًمواة يمالُمؽ ُمـ ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م  :اًمِمٞمخ

 .ذيمرشمف ُم٤م

 اإليمرام، أو اًمٕمٓمٞم٦م ُمثؾ وُمٜمٝم٤م ـمٌٕم٤ًم، سم٤مًمؽمسمٞم٦م سم٤مخلروج يتٕمٚمؼ ومٞمام  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمقًمد إظمراج

 .اًمؽمسمٞم٦م ىمْمٞم٦م ُمش أن٤م، ظم٤ميٗمف  أن٤م اًمكم هذا  :اًمِمٞمخ

 .اخلروج ىمْمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ذقمل هذا اًمٗمرق سمداه٦م  :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ إصؾ هذا  :ُمداظمٚم٦م

 .وراءه٤م ُم٤م إيمٛم٦م وراء أن أفمـ أن٤م ًمٙمـ  :اًمِمٞمخ

 .رء أو سم٤مًمٜمٗم٘م٦م.. . :ُمداظمٚم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 أيمثر؟ اًمٍمف حيت٤مج ُم٤م َيرج اًمذي هذا ٕن

 .أيمثر حيت٤مج ـمٌٕم٤مً   :ُمداظمٚم٦م

 ًمف هذا اخلروج اخلروج، ُمقوقع قمٜمد وىمقومف اؾمتٖمرسم٧م وم٠من٤م وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ًمقازُمف

 .طم٤مضم٦م ًمف يِمؽمي ادرأ قم٤مـمش وهق ُم٤مر يم٤من رسمام :ُمداظمٚم٦م

 ؟أن٧م وٓ أؾم٠مل سمدي اًمذي أن٤م :اًمِمٞمخ

 .أؿمٞم٤مء يتٌٕمٝم٤م..اًم١ًمال وهذا :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمروف واعمٝمؿ اعمٝمؿ، قمغم دٟمدٟم٧م إهؿ، قمغم دٟمدٟم٧م ُم٤م أن٧م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

سمف،  اًمذي هذا اخلروج هذا وراء ُمـ يؽمشم٥م ُم٤م ًمٙمـ شيم٤مٕنثك اًمذيمر وًمٞمس» :أنف ضمقا

 .قمٜمف اًم١ًمال يٜمٌٖمل

 ُمثؾ اًمٜم٤مس سمٕمض قمٜمد أو أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟم٤مدرة طم٤مٓت شمٙمقن ىمد ًمٙمـ صحٞمح، :ُمداظمٚم٦م

 .ظمروج جمرد أنف ومروٜم٤م ًمق ًمٙمـ أظمرى، أُمقر ىمْمٞم٦م

 .ُمٕمروف اجلقاب ظمروج جمرد :اًمِمٞمخ

 ومٞمج٥م ظمرج، أنف سمٙمقٟمف أو ذيمراً  سمٙمقٟمف ُمتٕمٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم اًمٜمٗم٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 أضمرة يتٓمٚم٥م ٓ رسمام ظمروضمف ًمٙمـ ريمقب، أضمرة يتٓمٚم٥م رسمام ظمروضمف ُمثالً  اًمتًقي٦م،

ء يتٓمٚم٥م ريمقب،  هٜم٤م آظمره، إمم سم٤مًمًٙمر أو سم٤مًمٗمقايمف أو سم٤مًمت٤ًمزم يًٛمك ُم٤م سمٕمض ذا

 .شمراقمك أن جي٥م اعم٠ًمخ٦م اًمتًقي٦م، جي٥م ٓ وهٜم٤مك اًمتًقي٦م جي٥م

 (..:18:  32/ 668/ واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾحاجة وإظطائفؿ هبة األوالد إظطاء بغ افتػريؼ

 ؟[اًمٕمٓمٞم٦م ذم إوٓد سملم اًمتًقي٦م جي٥م هؾ] :اًم٤ًمئؾ

 اًمتًقي٦م ومٞمج٥م واهل٦ٌم، اإليمرام سم٤مب ُمـ شمٜمٓمٚمؼ يمٜم٧م وم٢مذا ،[شمٗمرق] طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مًم٦م :اًمِمٞمخ

قي٦م قمدم ٕن سمٞمٜمٝمؿ: ظمرـي صدور ذم اًمقهمر ؾمٞمثػم اًمًت  أقمٓمٞم٧م إذا أُم٤م هلؿ، شمقه٥م مل اًمذـي ٔا

٥ٌم سمٕمض، دون سمٕمْمٝمؿ  .وضوري ـمٌٞمٕمل أُمر ومٝمذا اًمٌٕمض، دون اًمٌٕمض طم٤مضم٦م سًم

ضم٧م ؿم٤مء ُم٤م: شم٘مقل أن٧م: ُمثالً  يٕمٜمل  ضم٧م قمٜمدُم٤م اًمًت٦م، َزو   دومٕم٧م واطمد أول زو 

 اًمزواج حمت٤مج ذًمؽ ٕن صح؟ ؿمٞمًئ٤م؟ شُمٕمٓمٝمؿ مل اًمٌ٘م٤مي٤م اًمزُم٤من، ذاك ذم ًمػمة أخػ يمذا

ج شم٠ميت قمٜمدُم٤م زوضمتف،  .آظمره إمم.. زوضمتف اًمث٤مًم٨م.. زوضمتف اًمث٤مين شُمَزو 

 إومم طم٤مل ُمثؾ سمٞمٜمٝمؿ، اًمتًقي٦م جي٥م هلؿ، وشمقه٥م شمٙمرُمٝمؿ شمريد قمٜمدُم٤م ًمٙمـ 

 زوضمتٝمؿ سمٕمدُم٤م ٟمّمقره٤م أن احل٤مًم٦م هذه ممٙمـ أجْم٤مً  زوضمتف، ُم٤م واًمث٤مين زوضمتف اًمذي

 اًمِمخيص إيمؼم ُمقرد مخ٦ًم، ًمف أصٖمرهؿ وًمديـ، ًمف أيمؼمهؿ ٟمٗمؽمض ُمثالً  مجٞمٕم٤ًم،

 شمٕمٓمل وم٠من٧م رأج٧م؟ اخلٛم٦ًم أبق ُمقرد ُمـ أيمثر ضمٌٞمٜمف، وقمرق يٛمٞمٜمف سمٙمد يٙمًٌف اًمذي

 هذا آصمٜملم، أبق ُمقرد ُمـ أىمؾ وُمقرده مخ٦ًم قمٜمده سمح٤مضم٦م ٕنف ذاك: شمٕمٓمل ٓ ُم٤م هذا

 .اعم٠ًمخ٦م وهذه اعم٠ًمخ٦م هذه سملم اًمٗمرق ًمؽ فمٝمر أفمـ... اًمٗمرق هق

ٟمف ُمـ أيمثر وأؾم٤مقمده ًمٚمٛم٤ًمقمدة، سمح٤مضم٦م ي٠ميت واطمد :ُمداظمٚم٦م  راوٞملم وهؿ إظمقا

 ...قمٜمل يمٚمٝمؿ هلل احلٛمد

 وسملم ًمألوٓد، اهل٦ٌم شم٘مديؿ سملم اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ ٓطمؼ، شمٗمّمٞمؾ ُمع :اًمِمٞمخ

  أن٧م؟ قمرومتف اًمٗمرق هذا وًمد، ًمٙمؾ احل٤مضم٦م شم٘مديؿ

ن  ُمـ شمٕمٚمؿ يمام وم٤مإلرث اإلرث، قمـ اهل٦ٌم ختتٚمػ هٜم٤م: واهل٦ٌم اإليمرام ُمقوقع ي٠ميت ٔا

يَمرِ : ﴿وضمؾ قمز اهلل ىمقل ُٕنثَٞملَْمِ  طَمظ   ُِمثُْؾ  ومَٚمِٚمذ   ُمـ رء ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ اهل٦ٌم[ 276:اًمٜم٤ًمء﴾ ]ا

ٕنثك، اًمذيمر سملم اعمٗم٤موٚم٦م  أن٧م إذا: اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ ًمٜمٗمس ومٜمرضمع اًمتًقي٦م، جي٥م سمؾ وا

ـ   ه٦ٌم: سمٛمٕمٜمك إيمراُمٞم٦م سمٜم٤مشمؽ أقمٓمٞم٧م  اًمتًقي٦م، ومٞمج٥م ُمتزوضمقن، واًمذيمقر ُمتزوضم٤مت، وُه
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 وًمد، يمؾ حيت٤مضمٝم٤م اًمتل احل٤مضم٦م وشم٘مديؿ ًمألوٓد اهل٦ٌم شم٘مديؿ سملم اخلٚمط جيقز ٓ: أَُؤيم د: يٕمٜمل

 قمروم٧م؟

ت ضمديًدا، ُمث٤مًٓ  أتٞم٧م أن٧م وم٤مٔن ! اًمٌٜم٤مت ؾم٠ميمرم أن٤م: سم٘مقل اعمث٤مل قمـ وقَمؼم 

 ٓ اهل٦ٌم، شمٕمٜمل يمٜم٧م وم٢من احل٤مضم٦م؟ أو ه٦ٌم؟ اًمٌٜم٤مت إيمرام: سم٘مقًمؽ شمٕمٜمل هؾ! ـمٞم٥م

 .اإلٟم٤مث دون اًمذيمقر ختّمٞمص جيقز ٓ أنف يمام اًمذيمر، دون ختّمٞمّمٝمـ جيقز

 احل٤مل، وم٘مػم سمٜم٤مشمؽ ُمـ ًمٌٜم٧ٍم  زوضًم٤م أن: ُمثالً  سمح٤مضم٦م أهن٤م ٓ،: شمٕمٜمل يمٜم٧م وإن 

 اعمتزوضم٦م اًمٌٜم٧م هذه شمٙمرم أو شُمْٙمِرُمٝمؿ، وم٠من٧م اًميوري، اًمٌمء يٌذل أنف سم٤مًمٙم٤مد

 وهذه احل٤مضم٦م، طمدود ذم يٙمقن هذا اًمزوج، ذم اًم٘م٤مئؿ اًمٕمجز يًؽم مم٤م وم٘مػم، سمزوج

 .ه٦ٌم ًمٞم٧ًم هذه ٕن سم٤مًمتًقي٦م: شُمٓم٤مًم٥م ٓ احل٤مًم٦م

 أو يمٌػًما  أقمٓمٞم٧م يمٚمام ومالزم هدي٦م،: يٕمٜمل اإليمرام يمٚمٛم٦م فم٤مهر هق يمام: شمٕمٜمل يمٜم٧م أُم٤م

 شمٙم٥ًم طمتك أوٓدك، شمٕم٤مُمؾ ٓزم هٙمذا واهل٦ٌم، اهلدي٦م سم٤مب ُمـ ؿمٞمئ٤ًم أنثك أو ذيمًرا .. صٖمػًما 

٤موي، قمغم ُمٜمٝمؿ سمرك ٜم٤مت ُيْٙمِرم أبقٟم٤م ح٤مذا طمرج، صدورهؿ وذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم يّمػم وٓ اًمت  اًٌم

 .اًمٙمٌػم ُيٙمرم وٓ اًمّمٖمػم ُيٙمرم ح٤مذا اًمذيمقر، ُيْٙمِرم وٓ

 َوَوح سمِمٕم٤مهب٤م، أدرى ُمٙم٦م وأهؾ ومٞمٝم٤م، سمام أدرى اًمدار ص٤مطم٥م: ي٘م٤مل يمام أن٧م يمٜم٧م وم٢من

 .اجلٛمٞمع وأيُمرم اجلٛمٞمع أوه٥م أنف قمٚمٞمف واضم٥م وم٠من٤م اهل٦ٌم سم٤مب ُمـ يم٤من إذا أنف احلٙمؿ، هذا ًمٜم٤م

 .ٟمٕمٓمٞمف ٓ احل٤مضم٦م قمـ اهلل أهمٜم٤مه واًمذي ٟمُٕمٓمٞمف، حيت٤مج وم٤مًمذي احل٤مضم٦م سم٤مب ُمـ يم٤من إن

 (33:  41: 31/   274/  واًمٜمقر اهلدى)

  افعطقة دم افتسقية

 واًمٜم٤مس ووًمده واًمده ُمـ سمامًمف أطمؼ أطمد يمؾ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شأمجٕملم

 اًمتًقي٦م وضمقب قمدم قمغم احلدي٨م هبذا اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ أن اًمٖمرائ٥م وُمـ [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

وٓد سملم  - اًمٜمٕمامن واًمد ًمٌنم ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م ظمالوم٤م اًمٕمٓمٞم٦م، ذم ٕا
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 اهلل وم٤مشم٘مقا » :ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل هذا؟ ُمثؾ وًمدك ؾم٤مئر أقمٓمٞم٧م» :- همالُم٤م أوٓده أطمد أقمٓمك ويم٤من

 سـم اًمٜمٕمامن طمدي٨م ُمـش صحٞمحٞمٝمام» ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمفش أوٓديمؿ سملم واقمدًمقا 

 :رواي٦م وذمش طمؼ قمغم إٓ أؿمٝمد ٓ وإين هذا، يّمٚمح ومٚمٞمس» :وهمػمه عمًٚمؿ رواي٦م وذم سمِمػم،

 ش.343» اعمت٘مدم احلدي٨م واٟمٔمر. شضمقر قمغم أؿمٝمد ٓ وم٢مين»

طمتج٤مج جيقز ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م هذا أن وُمع  سـم اًمٜمٕمامن طمدي٨م َي٤مًمػ ٓ وم٢مٟمف سمف، ٓا

 ُم٘مدم وهق ظم٤مص اًمٜمٕمامن وطمدي٨م قم٤مم، هذا: ي٘م٤مل أن وذًمؽ ممٙمـ، سمٞمٜمٝمام واًمتقومٞمؼ سمِمػم،

 مل سمِمػم واسـم ذقم٤م، ُم٤مًمف أنف صح إذا سمامًمف أطمؼ أطمد يمؾ: ًمقصح احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٞمٙمقن قمٚمٞمف،

 اًمروو٦م» اًمٌح٨م هلذا وراضمع شمٕم٤مرض، ومال اًمٜمٕمامن، طمدي٨م أوم٤مده يمام ذقم٤م اًمٖمالم يتٛمٚمؽ

 ش.266 - 264/  1ش »اًمٌٝمٞم٦م اًمدرر ذح ذم اًمٜمدي٦م

 .(536-535/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعطقة دم افرجقع حتريؿ

 ؿمٌع إذا طمتك أيمؾ اًمٙمٚم٥م يمٛمثؾ قمٓمٞمتف ذم يٕمقد اًمذي ُمثؾ إن[ :  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمرضمقع حتريؿ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ] .شوم٠ميمٚمف ىمٞمئف ذم قم٤مد صمؿ ىم٤مء،

 .(4/175) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م





 التصاويز كتاب

 وأحكاموا





 التصاويز أحكاو
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 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 ُمتٗمؼش شمّم٤موير أو مت٤مصمٞمؾ ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل»

 ش.عمًٚمؿ واًمٚمٗمظ» قمٚمٞمف

ش 6/261» قمٜمده ُم٤م وأىمرب همػمه، وٓ ُمًٚمؿ قمٜمد اًمٚمٗمظ هبذا أره ومل. صحٞمح

 أو مت٤مصمٞمؾ ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أبق طمدي٨م

 ش.شمّم٤موير

: ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راومع ـمريؼ ُمـش 1/231» اًمؽمُمذي قمٜمد ُم٤م ُمٜمف وأىمرب

: ؾمٕمٞمد أبق وم٘م٤مل ٟمٕمقده، اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمغم ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل وقمٌد أن٤م دظمٚم٧م

 ؿمؽ. صقرة أو: ».... ىم٤مل أنف إٓ اًمٙمت٤مب، ًمٗمظ ُمثؾ ومذيمره: ط اهلل رؾمقل أظمؼمٟم٤م

 ش.ىم٤مل أهيام يدري ٓ إؾمح٤مق

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »اًمؽمُمذي وىم٤مل

 قمكم طمدي٨م ُمـش 3653» ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمفش 2486» طم٤ٌمن اسمـ وصححف

 ش.صقرة وٓ  يمٚم٥م ومٞمف: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً 

: ىم٤ملش قمٛمر اسمـ» أيب قمـ ؾم٤ممل طمدي٨م ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مه، أطم٤مدي٨م ومٕمٜمده اًمٌخ٤مري وأُم٤م

 ذم أظمرضمفش. يمٚم٥م وٓ صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م: »وم٘م٤مل ضمؼميؾ ط اًمٜمٌل وقمد

 ش.1/322ش »صحٞمحف»

 شمدظمؾ ٓ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل قمـ ـمٚمح٦م أيب قمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 ش.صقرة وٓ يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م

 يريد: »اًمث٤مين اعمقوع ذم اًمٌخ٤مري وزاد ُم٤مضمف، واسمـش 3/65 ،1/319» أظمرضمف

 ش.إرواح ومٞمٝم٤م اًمتل اًمتامصمٞمؾ صقرة

 .ـمٚمح٦م أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ وأظمرضمف
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234 

 اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمٙمت٤مب ذم ؾمٞم٠ميت مم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م إطم٤مدي٨م هذه :«تـبقف»

 يمام اعمجًٛم٦م، همػم اًمّمقر ذم هق إٟمام وروده٤م ؾم٥ٌم ( ألن) اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م

 قمٚمٞمف اًمذي اًم٘مرام وومٞمف اًمٌٞم٧م دظمقل ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ اُمتٜم٤مع قمٚمٞمف يدل

 .اًمّمقرة

 . إظمرى إطم٤مدي٨م شمدل ذًمؽ وقمغم

 (77-76 ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 يؼدس ال وما يؼدس ما وتشؿؾ ،ادجسؿة

 هذه يّمقرون اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد ُمـ إن: » اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ش.اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ: »رواي٦م وذمش. اًمّمقر

ش 259-6/258» واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿش 238 -4/237» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 اًمزهري قمـ ـمرق ُمـش299 ،86 ،85 ،6/36» أجْم٤مً  وأمحدش 1/332» واًمٜم٤ًمئل

 دظمؾ: » ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ

م اًمٌٞم٧م وذم ط اًمٜمٌل قمكم  ومٝمتٙمف، اًمًؽم شمٜم٤مول صمؿ وضمٝمف، ومتٚمقن صقر، ومٞمف ىمرا

 ُمًٚمؿ وًمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري، وهق إول، سم٤مًمٚمٗمظ ومذيمره: »....ش ط اًمٜمٌل ىم٤مل:  وىم٤مًم٧م

 ش.اهلل سمخٚمؼ يِمٌٝمقن اًمذيـ: » وأمحد

 ،ط اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ: »وًمٗمٔمف سمف أبٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد وشم٤مسمٕمف

 ي٤م: »وىم٤مل وضمٝمف، وشمٚمقن هتٙمف، رآه ومٚمام مت٤مصمٞمؾ، ومٞمٝم٤م سم٘مرام زم ؾمٝمقة ؾمؽمت وىمد

 ىم٤مًم٧مش اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد قم٤مئِم٦م،

 ش.وؾم٤مدة ُمٜمف ومجٕمٚمٜم٤م وم٘مٓمٕمٜم٤مه: قم٤مئِم٦م

 ويمذا ًمف، واًمًٞم٤مقش 6/259» وُمًٚمؿش 235-4/234» أجْم٤مً  اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .خمتٍماً ش 129 ،6/83» وأمحدش 1/233» اًمٜم٤ًمئل
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 أظمرضمفش ظمٚم٘مف ذم: »آظمره ذم وزاد سمف، حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ؾمامك أجْم٤مً  وشم٤مسمٕمف

 .اًمٜم٤ًمئل

 همػم هل إٟمام ومٞمف ذيمرت اًمتل اًمّمقر أن احلدي٨م ورود ؾم٥ٌم ُمـ ويٕمٚمؿ :«تـبقف»

 ومحٛمٚمفش. اًمّمقر هذه: »....ُمٜمف إومم اًمرواي٦م ذم سم٘مقًمف ط أؿم٤مر وإًمٞمٝم٤م اعمجًٛم٦م،

 .اعمًتٕم٤من واهلل. اًمّمقاب قمـ ضمداً   سمٕمٞمداً  اعمجًٛم٦م اًمّمقر قمغم

 قمـ قمروة سمـ هِم٤مم رواي٦م ذم اًم٘مرام قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمتامصمٞمؾ ٟمقع سمٞم٤من ضم٤مء وىمد

  درٟمقيم٤مً  سم٤ميب قمغم ؾمؽمت وىمد ؾمٗمر ُمـ ط اهلل رؾمقل ىمدم: »ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف

 ش.ومٝمتٙمتف: ىم٤مًم٧م: »رواي٦م وذمش. ومٜمزقمتف وم٠مُمرين إضمٜمح٦م ذوات اخلٞمؾ ومٞمف

ش 182 ،6/138» وأمحدش 1/332» واًمٜم٤ًمئلش 6/285» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ًمف إظمرى واًمرواي٦م

 وشمٕمٔمؿ، شم٘مدس اًمتل سم٤مًمّمقر ظم٤مص٤مً  ًمٞمس اًمتحريؿ أن قمغم شمدل اًمرواي٦م وهذه

 اًمًٞمدة أىمر ط اًمٜمٌل أن شمرى أٓ ي٘مدس، مم٤م ًمٞم٧ًم إضمٜمح٦م ذوات اخلٞمؾ وم٢من

 .اعمذيمقرة اخلٞمؾ سمتامصمٞمؾ ًمٕمٌٝم٤م قمغم قم٤مئِم٦م

 (78-77 ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 اًمروح، ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يمٚمػ  صقرة صقر ُمـ: »أن اًمًالم قمٚمٞمف وأظمؼم»

 .صحٞمحش. وهمػمه اًمٌخ٤مريش. أبداً  ومٞمٝم٤م سمٜم٤مومخ وًمٞمس

 وأمحدش 1/332» واًمٜم٤ًمئلش 6/261» أجْم٤مً  وُمًٚمؿش 4/236» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 قم٤ٌمس اسمـ قمٜمد ضم٤مًم٤ًمً  يمٜم٧م: »ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمـ اًمٜمي ـمريؼ ُمـش 353 ،2/142»

 هذه أصقر رضمؾ إين: وم٘م٤مل رضمؾ ؾم٠مخف طمتك ،ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل وٓ يٗمتل، ومجٕمؾ

 ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل اًمرضمؾ، ومدٟم٤م ادٟمف،: قم٤ٌمس اسمـ ًمف وم٘م٤مل اًمّمقر،
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 ـمريؼ ُمـش 1/42» اًمٌخ٤مري قمٜمد هل وإٟمامش أبداً  ومٞمٝم٤م» قمٜمدهؿ وًمٞمس ،ومذيمره...ش ي٘مقل

 إٟمام قم٤ٌمس، أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل رضمؾ أت٤مه إذ قم٤ٌمس اسمـ قمٜمد يمٜم٧م: ىم٤مل احلًـ أيب سـم ؾمٕمٞمد قمـ أظمرى

 ُم٤م إٓ أطمدصمؽ ٓ: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل اًمتّم٤موير، هذه أصٜمع وإين يدي، صٜمٕم٦م ُمـ ُمٕمٞمِمتل

 يٜمٗمف طمتك ُمٕمذسمف اهلل وم٢من صقرة صقر ُمـ: »ي٘مقل ؾمٛمٕمتف ي٘مقل، ط اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م

 إن وحيؽ: وم٘م٤مل وضمٝمف، واصٗمر ؿمديدة، رسمقة اًمرضمؾ ومرسم٤مش أبداً  ومٞمٝم٤م سمٜم٤مومخ وًمٞمس اًمروح، ومٞمٝم٤م

 .وؾمٞم٠ميت روح، ومٞمف ًمٞمس رء ويمؾ اًمِمجر هبذا ومٕمٚمٞمؽ شمّمٜمع أن ٓإ أبٞم٧م

 ُمٓمٚمؼ، ٕنف وذًمؽ اًمّمقر، ُمـ اعمجًؿ همػم ؿمٛمقًمف قمغم أجْم٤مً  يدل احلدي٨م وهذا :ؿؾت

 اًم٤ًمئؾ قمغم يْمٞمؼ مل ُمٜمٝم٤م سم٤معمجًٛم٦م ظم٤مص٤مً  يم٤من وًمق ذًمؽ، ُمٜمف يٗمٝمٛمف مل قم٤ٌمس اسمـ راويف وٕن

رواح ذوات ُمـ اعمجًٛم٦م همػم اًمّمقر ًمف يٌٞمح يم٤من سمؾ اًمتْمٞمٞمؼ، ذًمؽ  فم٤مهر، هق يمام أجْم٤مً  ٕا

صقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد وأجدشمف احلدي٨م، راوي يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ طمج٦م، اًمّمح٤ميب وومٝمؿ  هق يمام ٕا

ظمرى، سم٤مًمٜمّمقص ُمدقمامً  ويم٤من هٜم٤م، اًمِم٠من  سمٌٓمالن اًمٜمقوي اإلُم٤مم ضمزم وًمذًمؽ شم٘مدم، يمام ٕا

 احلدي٨م حت٧م يمالُمف وؾم٠مذيمر -اعمجًٛم٦م همػم يٕمٜمل– هل٤م فمؾ ٓ اًمتل اًمّمقر جيٞمز ُمـ ُمذه٥م

 ش.234»

 (79-78ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم يٕمذسمقن اًمّمقر هذه يّمٜمٕمقن اًمذيـ إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل»

 .صحٞمح. قمٚمٞمف ُمتٗمؼش ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا  هلؿ ي٘م٤مل

 قمـ ٟم٤مومع قمـش: 1/966/8ش »اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل آظمر، إؾمٜم٤مد ومٞمف وًمٜم٤مومع

 ومٚمام شمّم٤موير، ومٞمٝم٤م ٟمٛمرىم٦م اؿمؽمت أهن٤م ط اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م قمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 اًمٙمراهٞم٦م، وضمٝمف ذم ومٕمروم٧م يدظمؾ، ومٚمؿ اًم٤ٌمب قمغم ىم٤مل ط اهلل رؾمقل رآه٤م

 هذه سم٤مل ومام: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أذٟم٧ٌم؟ ومام ورؾمقًمف، اهلل إمم أتقب: وىم٤مًم٧م

  ؟شاخلرىم٦م

 إن: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وشمقؾمده٤م، قمٚمٞمٝم٤م شم٘مٕمد ًمؽ اؿمؽميتٝم٤م: ىم٤مًم٧م
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 إن: »ىم٤مل صمؿش. ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب

 ش.اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ اًمّمقر ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م

 يم٠مهن٤م مت٤مصمٞمؾ ومٞمٝم٤م ط ًمٚمٜمٌل وؾم٤مدة طمِمقت: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

 ُم٤م: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ًمٜم٤م ُم٤م: وم٘مٚم٧م وضمٝمف، يتٖمػم وضمٕمؾ اًم٤ٌمسملم، سملم وم٘م٤مم ٟمٛمرىم٦م،

 أُم٤م: »ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، ًمتْمٓمجع ًمؽ ضمٕمٚمتٝم٤م وؾم٤مدة: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م ؟شاًمقؾم٤مدة هذه سم٤مل

 .أظمرضمتٝم٤م طمتك دظمؾ ومام: ىم٤مًم٧م: اًمِم٤مومٕمل زاد....ش اعمالئٙم٦م أن قمٚمٛم٧م

 ُمـ ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م ُمثؾ قمغم أجْم٤مً  يدل احلدي٨م وهذا :ؿؾت

 ُمـ اعمالئٙم٦م عمٜمع ؾم٤ٌٌمً  يمقهن٤م وهل أظمرى وم٤مئدة وومٞمف اعمجًٛم٦م، همػم اًمّمقر حتريؿ

 .ممتٝمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمٌٞم٧م دظمقل

 (83-79ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 ومٚمٞمخٚم٘مقا  يمخٚم٘مل؟ َيٚمؼ ذه٥م ممـ أفمٚمؿ وُمـ: »شمٕم٤ممم اهلل قمـ احلدي٨م وذم» 

 .صحٞمح .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش ؿمٕمػمة ومٚمٞمخٚم٘مقا  ذرة

 اعمجًؿ، همػم اًمتّمقير حتريؿ قمغم اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م ذم يمام دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 أن هريرة أبق ومٝمؿ: »سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل هريرة، أبق راويف ومٝمٛمف اًمذي وهق اًمٕمٛمقم، سمدًٓم٦م

 ش.احلٞمٓم٤من ذم يٜم٘مش ُم٤م أنٙمر ومٚمٝمذا فمؾ، ًمف ًمٞمس وُم٤م فمؾ، ًمف ُم٤م يتٜم٤مول اًمتّمقير

 ش.23/314»ش اًم٤ٌمري ومتح» ُمـ ٟم٘مٚمتف

 (83 ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تعؾقؼ حتريؿ

 ؾمٛمٕم٧م:  ىم٤مل إنّم٤مري ـمٚمح٦م أيب قمـ اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ ُمًٚمؿ روى»
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 وم٠متٞم٧م: ىم٤مل مت٤مصمٞمؾ، وٓ يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: » ي٘مقل ط اهلل رؾمقل

 يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤م اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ:  »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن َيؼمين هذا إن: وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م،

 وًمٙمـ...  ٓ: وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ؟ ذيمر ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ومٝمؾش مت٤مصمٞمؾ وٓ

 ومٚمام اًم٤ٌمب، قمغم ومًؽمشمف ٟمٛمٓم٤مً  وم٠مظمذت همزاشمف، ذم ظمرج رأجتف: ومٕمؾ رأجتف ُم٤م ؾم٠مطمدصمٙمؿ

 ىمٓمٕمف، أو هتٙمف طمتك  اًمٜمٛمط»  ومجذسمف وضمٝمف، ذم اًمٙمراهٞم٦م قمروم٧م اًمٜمٛمط ومرأى ىمدم

 ش.واًمٓملم احلج٤مرة ٟمٙمًق أن ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل إن: »وىم٤مل

 ش.قمكم ذًمؽ يٕم٥م ومٚمؿ ًمٞمٗم٤ًم، وطمِمقهتام ؾم٤مدشملم و ُمٜمف وم٘مٓمٕمٜم٤م:  ىم٤مًم٧م 

 ُمًٚمؿ أظمرضمف وم٘مد ، ُمٜمٙمر أو ؿم٤مذ وم٢مٟمفش  ٓ»  قم٤مئِم٦م ىمقل دون. صحٞمح 

ٟم٦م أبق ويمذاش 6/257-258» ش 159/2-1-8/151» ُمًتخرضمف ذم: قمقا

 ُمـش 214/1ق» ُمًٜمده ذم يمٚمٞم٥م سمـ واهلٞمثؿش 282/2ق» ُمًٜمده ذم واًمروي٤مين

 قمـ اًمٜمج٤مر، سمٜمل ُمقمم احل٤ٌمب، أيب ي٤ًمر سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ـمريؼ

 .سمف اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد

: اًمت٘مري٥م ذم احل٤مومظ ىم٤مل ص٤مًمح، أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ًمٙمـ ضمٞمد، إؾمٜم٤مد وهذا :ؿؾت

 ش.وشمٕمٚمٞم٘م٤مً  ُم٘مروٟم٤مً  اًمٌخ٤مري ًمف روى سمآظمره، طمٗمٔمف شمٖمػم صدوق»

 ش.سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: ُمٕملم اسمـ ىم٤مل. صم٘م٦م: »وىم٤مل اًمْمٕمٗم٤مء، ذم اًمذهٌل وأورده

 ذيمر ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ومٝمؾ: »ىمقًمف هذا طمديثف ُمـ اؾمتٜمٙمرت وىمد: ىمٚم٧م

 رؾمقل ُمـ ذًمؽ ؾمٛمٕم٧م ىمد قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وم٢منش ٓ: وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ؟

 اعمت٘مدم اًمٜمٛمرىم٦م طمدي٨م ذم وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من قمٜمٝم٤م ذًمؽ أظمرج ي٘مٞمٜم٤ًم، ط اهلل

 ٓ اًمّمقر ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل صمؿ: آظمره ذم ىم٤مًم٧مش 211»

 ش.اعمالئٙم٦م شمدظمٚمف

 سمتامُمف ـمٚمح٦م أيب قمـ هل٤م ذيمر اًمذي ًمٚمٜمص ؾمامقمٝم٤م أنٙمرت قم٤مئِم٦م ًمٕمؾ :ؿقؾ ؾنن

 ؟شيمٚم٥م» سمزي٤مدة أي

 ُمًٚمؿ أظمرج وم٘مد أجْم٤ًم، اًمزي٤مدة هبذه ط ُمٜمف ؾمٛمٕمتف ىمد أهن٤م :واجلقاب
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 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ ط اهلل رؾمقل واقمد: ىم٤مل أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـش 6/255-256»

 يده، ُمـ وم٠مخ٘م٤مه٤م قمّم٤م، يده وذم ي٠متف، ومل اًم٤ًمقم٦م، شمٚمؽ ومج٤مءت ومٞمٝم٤م، ي٠متٞمف ؾم٤مقم٦م

: وم٘م٤مل هيرة، حت٧م يمٚم٥م ضمرو وم٢مذا اًمتٗم٧م صمؿش رؾمٚمف وٓ وقمده اهلل َيٚمػ ُم٤م: »وىم٤مل

 وم٠مظمرج، سمف وم٠مُمر دري٧م، ُم٤م واهلل: وم٘م٤مًم٧مش هد؟ اًمٙمٚم٥م هذا دظمؾ ُمتك قم٤مئِم٦م ي٤م»

: وم٘م٤ملش شم٠مت ومٚمؿ ًمؽ ومجٚم٧ًم واقمدشمٜمل: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ضمؼميؾ، ومج٤مء

 ش.يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م سمٞمتؽ، ذم اًمذي اًمٙمٚم٥م ُمٜمٕمٜمل»

ٟم٦م أبق وأظمرضمف  ُمِمٙمؾ ذم واًمٓمح٤مويش 154/2-8/153/1» أجْم٤مً  قمقا

 ش.243-6/241» وأمحدش 2/377»أصم٤مر

 أهن٤م ىم٤مل أهن٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م إمم ٟم٥ًم ُمـ وهؿ ذم ؿمؽ ومال هذا، شمٌلم إذا

 اًمقهؿ سمٜم٦ًٌم أطمرى هق ُمـ إؾمٜم٤مده ذم وًمٞمس ،ط اهلل رؾمقل ُمـ احلدي٨م شمًٛمع مل

 .ومٞمف اًمٙمالم ُمـ قمروم٧م ح٤م ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ُمـ إًمٞمف،

 :أُمريـ قمغم اعمّمٜمػ ذيمره اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م دل :«تـبقف»

 إشمالف اهلتؽ أن وُمٕمٚمقم ًمٚمٜمٛمط، ط هلتٙمف وذًمؽ اًمّمقر، شمٕمٚمٞمؼ حتريؿ: إول

 .وشمرهٞم٤ٌمً  زضمراً  اعمحرم ذم إٓ جيقز ٓ وهق اح٤مل،

 إن: »ط ًم٘مقًمف ُمّمقرة، همػم يم٤مٟم٧م وًمق، سم٤مًمًت٤مئر اجلدر ؾمؽم يمراه٦م: وأظمر

 ش.واًمٓملم احلج٤مرة ٟمٙمًق سم٤من ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل

 ىمٌؾ ُمـ اًمٕمٚمامء ومٝمٛمف اًمذي وهق. شم٠مُمؾ سم٠مدٟمك احلدي٨م ُمـ يت٤ٌمدر اًمذي هق وهذا

 ش.229ص»صش اًمزوم٤مف آداب» ذم ذطمتف يمام

 ومحؾ واطمدًا، ؿمٞمئ٤مً  ومجٕمٚمٝمام قمٚمٞمف، إُمران اظمتٚمط وم٘مد اهلل، طمٗمٔمف اعم١مًمػ وأُم٤م

 يمراه٦م قمغم سمف اؾمتدل قمٚمٞمف وسمٜم٤مء اًمّمقر، قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمًت٤مئر قمغم اعمذيمقر ط ىمقًمف

 إمم وٓ آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اهلتؽ دًٓم٦م إمم يٚمتٗم٧م ومل شمٜمزيف، يمراه٦م اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ

 ؾمؽم ذم ؿمٞمئ٤مً  يرى ٓ أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك اعمٓمٚمؼ،..ش ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل إن: »ط ىمقًمف دًٓم٦م
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 ظمالف هق سمؾ ي٘مٚمف مل ُم٤م إئٛم٦م سمٕمض إمم قمزا  أن ذًمؽ ُمـ ٟمت٩م صمؿ اًمّمقر، سمٖمػم اجلدر

 :احلدي٨م قم٘م٥م وم٘م٤مل ىمقًمف،

 وٟمحقه٤م احلٞمٓم٤من ًمٙمًقة اًمتٜمزهيٞم٦م اًمٙمراه٦م ُمـ أيمثر احلدي٨م ُمـ ي١مظمذ وٓ»

 .اًمتّم٤موير ذات سم٤مًمًت٤مئر

 مل اهلل أن: اًمٚمٗمظ طم٘مٞم٘م٦م ٕن اًمتحريؿ: ي٘متيض ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس: اًمٜمقوي ىم٤مل

 ش.اًمتحريؿ ي٘متيض وٓ ُمٜمدوب، وٓ سمقاضم٥م ًمٞمس أنف ي٘متيض وهذا سمذًمؽ، ي٠مُمرٟم٤م

 ذم ٓ سم٤مًمًت٤مئر، اجلدر ؾمؽم أقمٜمل أظمر إُمر قمـ ذًمؽ اًمٜمقوي ىم٤مل إٟمام :ؿؾت

 احلدي٨م قمٜمد ذًمؽ ذم يمالُمف ٟم٘مٚم٧م وىمد سم٤مًمتحريؿ، سيح ومٞمٝم٤م ىمقًمف وإن اًمّمقر،

 سمتحريؿ ُمٍمطم٤مً  إُمريـ، سملم ُمٗمرىم٤مً  احلدي٨م هلذا ذطمف ذم ذًمؽ وأيمدش 234»

 :وم٘م٤مل أظمر، ويمراه٦م إول،

 سطم٧م وىمد ومٞمف، اًمتل اًمّمقر وأتٚمػ ىمٓمٕمف سمٛمٕمٜمك هقش هتٙمف: »وىمقهل٤م»

 إضمٜمح٦م، ذوات اخلٞمؾ، صقر ومٞمف يم٤من اًمٜمٛمط هذا سم٠من هذه سمٕمد اعمذيمقرات اًمرواي٤مت

 اعمحرُم٦م، اًمّمقر وهتؽ سم٤مًمٞمد، اعمٜمٙمر ًمتٖمٞمػم سمف ومٞمًتدل صقرة، ومٞمف يم٤من وأنف

 .اعمٜمٙمر رؤي٦م قمٜمد واًمٖمْم٥م

 احلج٤مرة ٟمٙمًق سم٠من ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل إن: »وأزاًمف اًمٜمٛمط ضمذب طملم ىمقًمف وأُم٤م

 وهق سم٤مًمثٞم٤مب، اًمٌٞمقت وشمٜمجٞمد احلٞمٓم٤من، ؾمؽم ُمـ يٛمٜمع أنف قمغم سمف وم٤مؾمتدًمقا ش واًمٓملم

 .حتري ٓ شمٜمزيف يمراه٦م ُمٜمع

 .اًمّمحٞمح هق هذا

 هذا ذم وًمٞمس طمرام، هق: أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ،ادؼدد كك اؾتح أبق افشقخ وؿال

 ..ش.سمذًمؽ ي٠مُمرٟم٤م مل شمٕم٤ممم اهلل أن اًمٚمٗمظ طم٘مٞم٘م٦م ٕن حتريٛمف: ي٘متيض ُم٤م احلدي٨م

 (87-85ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)
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 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 يمخٚم٘مل َيٚمؼ ذه٥م ممـ أفمٚمؿ وُمـ: »شمٕم٤ممم اهلل قمـ احلدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م»

 .وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف: صحٞمح ش. ؿمٕمػمة ومٚمٞمخٚم٘مقا  ذرة، ومٚمٞمخٚم٘مقا 

 اًمتحريؿ طمٍم ُمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م سمف ًمٞم١ميد هٜم٤م، احلدي٨م هذا اعمّمٜمػ أقم٤مد :تـبقف

 سمؾ ؾمٓمح، قمغم رؾمامً  ًمٞمس -ُمِم٤مهد هق يمام– اهلل ظمٚمؼ وم٢من: »ىم٤مل اعمجًٛم٦م، سم٤مًمّمقر

ُريُمؿْ  اًم ِذي ُهقَ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ضمرم ذات جمًٛم٦م صقر ظمٚمؼ هق  إَْرطَم٤ممِ  ذِم  ُيَّمق 

 [.6: قمٛمران آل﴾ ]َيَِم٤مء يَمٞمَْػ 

 وسمٞم٤مٟمف أجْم٤ًم، اعمجًؿ اًمتّمقير إسم٤مطم٦م إمم ي١مدي -صح ًمق– اعمٜمٓمؼ هذا: وم٠مىمقل

 ومٞمف، روح ٓ ضم٤مُمدًا، ظمٚم٘م٤مً  ًمٞمس -أجْم٤مً  ُمِم٤مهد هق يمام– وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚمؼ أن

 .ُمٕمروف هق مم٤م ذًمؽ وهمػم وأقمْم٤مء، وؾمالُمك يٜمٌض، ىمٚم٥م ًمف ُمتحرك، طمل هق سمؾ

 ويمذًمؽ ضمٝم٤مشمف، مجٞمع ُمـ ًمٙمـ اخلٚمؼ، هذا فم٤مهر يّمقر إٟمام اًمٜمح٤مت واعمّمقر

 واطمدة، ضمٝم٦م ُمـ وًمٙمـ أجْم٤ًم، اخلٚمؼ ُمـ فم٤مهراً  يّمقر إٟمامش اعمًٓمح» قمغم اعمّمقر

 وهق– اًمٗمرق هذا يم٤من وم٢مذا اعمجًؿ، وهمػم اعمجًؿ اًمتّمقير سملم اًمٗمرق هق هذا

 ًمزُمف اعمجًؿ، همػم سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل اعمّمٜمػ رأي ذم اىمت٣م -شمرى يمام حمض ؿمٙمكم

 يمام اًمٔم٤مهر ذم إٓ اهلل ظمٚمؼ يْم٤مهل ٓ أنف ضورة أجْم٤مً  ُمٜمف اعمجًؿ سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل

 .سم٤مـمؾ ومٝمق ُمٜمف ًمزم وُم٤م سمٞمٜم٤م،

 أطمٞمقا : »ٕهٚمف ي٘م٤مل وًمذًمؽ اًمٔم٤مهرة، اعمْم٤مه٤مة هلذه اعمجًؿ طمرم إٟمام :ؿقؾ ؾنن

 ش.ظمٚم٘متؿ ُم٤م

 اًمٔم٤مهرة، اعمْم٤مه٤مة ًمتح٘مؼ أجْم٤مً  اعمجًؿ همػم حتريؿ ذم طمجتٜم٤م ُمـ ومٝمق :ؾـؼقل

 أظمر، سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل يًتٚمزم ٓ مم٤م وذًمؽ أتؿ، إول ذم اعمْم٤مه٤مة أن إُمر ذم ُم٤م هم٤مي٦م

 احلٙمؿ ذم اًمٗمرق يًتٚمزم مل اًمٜم٤مىمّم٦م، اًمٜمّمٗمٞم٦م واًمتامصمٞمؾ اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتامصمٞمؾ سملم يم٤مًمٗمرق

 سملم أجْم٤مً  يٗمرق ٓ أن ٟمح٥م ومٙمٜم٤مش 93ص» اعم١مًمػ طم٘م٘مف يمام سمٞمٜمٝمام سم٤مًمتحريؿ
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 ُمـ سم٤مجلامهػم أؾمقة سم٤مًمتحريؿ يٕمٛمٝمام سمؾ اًمّمقر، ُمـ اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م

 اًمذي وهق ؾمٞمام ٓ اًمٜمقوي، قمـ ٟم٘مٚمف شم٘مدم يمام ء،اًمٕمٚمام ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 .هٜم٤مك ذيمره شم٘مدم يمام احلدي٨م راوي هريرة أبق ومٝمٛمف

 (89ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 ومٚمام شمّم٤موير، ومٞمٝم٤مش وؾم٤مدة» ٟمٛمرىم٦م اؿمؽمت أهن٤م– قم٤مئِم٦م قمـ اًمِمٞمخلم طمدي٨م»

: وم٘م٤مًم٧م اًمٙمراهٞم٦م، وضمٝمف ذم ومٕمروم٧م يدظمؾ، ومٚمؿ اًم٤ٌمب قمغم ىم٤مم ط اهلل رؾمقل رآه٤م

 .ورؾمقًمف اهلل إمم أتقب: اهلل رؾمقل ي٤م

 قمٚمٞمٝم٤م شم٘مٕمد ًمؽ اؿمؽميتٝم٤م: وم٘م٤مًم٧مش اًمٜمٛمرىم٦م؟ هذه سم٤مل ُم٤م: »وم٘م٤مل أذٟم٧ٌم؟ ُم٤مذا

: هلؿ وي٘م٤مل يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب إن: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وشمتقؾمده٤م،

 ش.ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا 

 رواي٦م ذم ُمًٚمؿ وزادش اعمالئٙم٦م شمدظمٚمف ٓ اًمّمقر ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م إن: »ىم٤مل صمؿ

 أهن٤م شمٕمٜمل اًمٌٞم٧م، ذم هبام يرشمٗمؼ ومامن ُمروم٘متلم، ومجٕمٚمتف وم٠مظمذشمف: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ

 ش.ُمروم٘متلم ومجٕمٚمتٝم٤م اًمٜمٛمرىم٦م ؿم٘م٧م

 همػم اًمّمقر إسم٤مطم٦م هق اًمذي عمذهٌف اعمٕمٙمر احلدي٨م هذا اعمّمٜمػ أورد :تـبقف

 مجٚم٦م يٕم٤مروف إٟمف: ًمٞم٘مقل أورده سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام ًمف ُمٌٓمؾ احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق اعمجًٛم٦م،

 إُمر إٓ اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ُمـ وٕمٗمٝم٤م يتٌلم واهٞم٦م، يمٚمف أؿمٞم٤مء أرسمٕم٦م ومذيمر أُمقر،

 .ومٞمف ُم٤م وسمٞم٤من طمٙم٤ميتف ُمـ سمد ومال ُمٜمٝم٤م، إظمػم

 اًمرؾمقل وأُمر أجْم٤ًم، قم٤مئِم٦م سمٞم٧م ذم يم٤من اًمذي اًم٘مرام سمحدي٨م ُمٕم٤مرض أنف»

 .. قمٜمف سم٢مُم٤مـمتف

 ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م وسملم احلدي٨م هذا سملم اجلٛمع اؾمتِمٙمؾ وىمد: احل٤مومظ ىم٤مل

 ُم٤م أضمؾ ُمـ سمٜمزقمف أُمر أن إمم ُمٜمّمقب وهق وصغم أىمره أنف قمغم يدل ومٝمذا اًمٜمٛمرىم٦م،
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 ش.صقرة يمقهن٤م خلّمقص يتٕمرض ومل اًمّمالة، طم٤مًم٦م ًمّمقرشمف رؤيتف ُمـ ذيمره

 يم٤مٟم٧م وهذا إرواح، ذوات ُمـ شمّم٤مويره يم٤مٟم٧م إول سم٠من سمٞمٜمٝمام احل٤مومظ ومجع

 ومٞمف يم٤من اًمذي اًم٘مرام طمدي٨م اجلٛمع هذا قمغم يٕمٙمر وًمٙمـ احلٞمقان، همػم ُمـ شمّم٤مويره

 ش.اًمٓم٤مئر متث٤مل

 اًمذي اًم٘مرام طمدي٨م همػم وهقش 237» سمرىمؿ اعمت٘مدم هق اًم٘مرام طمدي٨م :ؿؾت

ش. اؾمت٘مٌٚمف دظمؾ إذا اًمداظمؾ ويم٤من: »ُمٜمٝم٤م إول ومٗمل ؾمٞم٤مىمٝمام، قمغم يدل يمام سمٕمده،

 ذم زم شمٕمرض شمّم٤مويره شمزال ٓ وم٢مٟمف: »وومٞمف ،شسمٞمتٝم٤م ضم٤مٟم٥م سمف ؾمؽمت: »أظمر وذم

 ش.صاليت

 ىمّمت٤من أهنام قمغم ومدل اًمداظمؾ، يًت٘مٌٚمٝم٤م سمحٞم٨م شمٙمـ مل أهن٤م قمغم يم٤مًمٜمص ومٝمذا

 أي ُمـ احل٤مومظ مجع ؾمٚمؿ وسمذًمؽ إظمرى، قمغم إطمدامه٤م محؾ يّمح ومال خمتٚمٗمت٤من،

 قمغم دًٓمتف وشمث٧ٌم ُمٕم٤مرض، أي ُمـ هذا  قم٤مئِم٦م طمدي٨م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف، يٕمٙمر رء

 .اعمقومؼ واهلل اعمجًٛم٦م، همػم اًمّمقر اىمتٜم٤مء حتريؿ

 (.93-89ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افتصقير حؽؿ

 ومٞمٙمؿ؟ اهلل سم٤مرك اًمدًمٞمؾ ُمع اًمتّمقير طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م :اعمٚم٘مل

ر طمٙمؿ: أظمر ؼاًمِم -أجْم٤مً - وي٘مقل ر؟ اعمّمق   واعمّمق 

 يمٞمػ؟ وٓ اًمٜمٛمط هذا قمغم اجلقاب سمدك خمتٍم، اًم١ًمال أنف صحٞمح :اًمِمٞمخ

ر، يتٕمٚمؼ ومٞمام أُم٤م :اًمِمٞمخ  اعمّمقريـ، اهلل ًمٕمـ» :اصمٜم٤من طمديث٤من ومحًٌف سم٤معمّمق 

 أن يمٚمػ صقرة صقر ُمـ» :وإظمػم اًمث٤مين احلدي٨م ،شظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل

 ش.سمٜم٤مومخ هق وُم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمروح ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ

تٕمٛمٚمقن اًمذيـ أُم٤م  ومم احل٤مًم٦م: طم٤مًمت٤من ومٚمٝمؿ اًمّمقر، ًي  أن هلؿ جيقز ٓ أنف اًمٕم٤مُم٦م وهل: ٕا
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244 

رواح، ذوات ُمـ داُم٧م ُم٤م وأؿمٙم٤مهل٤م أنقاقمٝم٤م سمٙمؾ اًمّمقر يًتٕمٛمٚمقا   ذيمرهت٤م اًمتل اًمٙمٚمٞم٦م أُم٤م ٕا

 جيقز ٓ يمٚمٝم٤م اًمّمقر هذه سم٤مًمٗمٞمديق، يم٤مٟم٧م أو ومقشمٖمراومٞم٦م يم٤مٟم٧م أو يدوي٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاءً  ومٝمل

ومم اًمّمقرة هذه. يًتٕمٛمٚمٝم٤م أن ًمٚمٛمًٚمؿ ظمرى اًمّمقرة. واًمٕم٤مُم٦م ٕا  إًمٞمٝم٤م يْمٓمر اًمتل هل: ٕا

وٓمرار اعمًٚمؿ، ٦ٌم وأؿمٙم٤مل أنقاع ًمف وٓا  وٟمحق واجلقازات اهلقي٤مت صقر اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م وم٤مًمًٜم

٦ًٌم ذًمؽ،  ًمتِمخٞمص ؿمخص صقرة ًمتّمقير يْمٓمرون وم٘مد ُمثالً  يم٤مٕـم٤ٌمء اًمٜم٤مس خل٤مص٦م سم٤مًمٜم

ؿمخ٤مص ًمٌٕمض احلٙمقُمٞم٦م اهلٞمئ٤مت سمٕمض ويمتّمقير ُمثالً، روفُم  سم٤مإلضمرام اعمٕمرووملم ٕا

 طمقل دار ومام اجلريٛم٦م، قمغم ًمٚم٘مْم٤مء وؾمٞمٚم٦م ذًمؽ ٓخت٤مذ ذًمؽ سمٜمحق سم٤مًمًٚم٥م سم٤مًمٜمٝم٥م سم٤مًمنىم٦م

 دظمقل متٜمع ٕهن٤م حمرُم٦مً  اًمّمقرة ويم٤مٟم٧م جيز، مل وإٓ اؾمتٕمامهل٤م ضم٤مز اًمّمقر ُمـ اًمٜمقع هذا

 ،شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً   اعمالئٙم٦م شمدظمؾٓ » :اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اعمالئٙم٦م

 ُمـ شمٙمقن ٓ أن ومٞمٝم٤م ًمقطمظ اًمّمقر سمٕمض أُم٤مُمل أرى أنٜمل -وضمؾ قمز- اهلل ومْمؾ ُمـ وأن٤م

رواح، ذوات ُمـ صقر ومٞمٝم٤م ًمٞمس زم يٌدوا ومٞمام ٕهن٤م اعمحرم: اًمٜمقع  واًمٖم٤مسم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م متثؾ وإٟمام ٕا

 إمم ومٜمف ومٚمٞمٍمف اًمٗمـ، سـم اًمٞمقم يًٛمك وومٞمام اًمتّمقير ذم هقًى  ًمف اعمًٚمؿ يم٤من وإذا ذًمؽ، وٟمحق

رواح ذوات همػم اًمّمقر ُمـ ًمف اهلل أب٤مح ُم٤م  اظمتّم٤مر قمغم اًمقىم٧م ي٤ًمقمد اًمذي هذا. ٕا

 .ومٞمف اًمٙمالم

  (33: 19: 25/ 676/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقر؟ ظؾقفا افتل بادشسيات افعؿؾ ما

 .صقر ومٞمٝم٤م شمِمؽمهي٤م طم٤مضم٦م يمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم ٟمٕمقد يٛمٙمـ ٓ وُم٤م ومٕمؾ، وؿمٓمٌف فىمْمٌ أُمٙمـ ُم٤م :اًمِمٞمخ

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٤م اّلل  ًً ٓ   َٟمْٗم  [.186:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَل٤َم ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

   (..: 29:  11/   95/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 حققاكات صقر ظؾقفا افتل افبطاكقات حؽؿ

 ُمرؾمقم أنف طمٞم٨م اًمٌٓم٤مٟمٞم٤مت سمٕمض اؾمتٕمامل ُمنموقمٞم٦م ُمدى ُم٤م: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ؟احلٞمقاٟم٤مت سمٕمض صقر قمٚمٞمٝم٤م

ء جيقز ٓ :اًمِمٞمخ  اؿمؽمي إن ًمٙمـ اعمًٚمٛملم، سمٞمقت إمم إدظم٤مهل٤م جيقز وٓ ه٤م،ذا

 ٓ صمؿ واًمّمقرة، يٌغم أن إمم اًمثقب اؾمتٕمٛمؾ ًمٚمثقب إشمالوم٤مً  شمٖمٞمػمه٤م ذم ويم٤من ُمٜمٝم٤م رء

 . أظمرى ُمرة يٕمٞمده٤م

  هدي٦م؟ يم٤من وإذا :ُمداظمٚم٦م

 . ـمٞم٥م يٙمقن اعمٝمدي ويٜمّمح اهلدي٦م يرد أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من إذا اًم٘مْمٞم٦م، ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

  (... :9:  45/   233/   واًمٜمقر اهلدى)

 تصاوير ظؾقفا افتل اجلقش مالبس دم افصالة

 اًمزي أرشمدي أن قمكم وجي٥م اجلٞمش، ذم أقمٛمؾ قمًٙمري ُمًٚمؿ أن٤م: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمجقم، سمٕمدة حم٤مط ـمػم قمـ قم٤ٌمرة اًمِمٕم٤مر وهذا ؿمٕم٤مر سمف يقضمد اًمذي اًمٕمًٙمري

  رزىمل؟ ُمّمدر هذا سم٠من قمٚمامً  اًمزي هبذا أصكم أن جيقز هؾ :اًم١ًمال

 اًمرزق، ٓيمت٤ًمب اًمٓمريؼ هذا أو اًمٕمٛمؾ، هذا إمم ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 ومٞمٝم٤م أن ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمتل إُمقر هذه وضمقد ُمع اًمٓمريؼ هذا أن ؿمؽ ٓ: أىمقل

 شم٤مج ضمٕمٚمٝم٤م إذا ؾمٞمام ٓ حمرُم٦م صقرة صمٞم٤مسمف ذم حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اعمًٚمؿ ٕن اًمٙمراه٦م:

 ُمنموقم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أو اًم٥ًٌم هذا هؾ: ٟمٗمٙمر أن يٜمٌٖمل رء يمؾ وم٘مٌؾ رأؾمف،

 أن يٜمٌٖمل ومال خمػماً  يم٤من إذا اعمًٚمؿ أن أراه اًمذي ٓ؟ أم اًمرزق ٓيمت٤ًمب ًمف وقمذر

 يٓمرق أن وسم٢مُمٙم٤مٟمف واؾمٕم٦م اهلل أرض ٕن رزىمف: ٓيمت٤ًمب ؾم٤ٌٌمً  اًمًٌٞمؾ هذا يتخذ

 ُمـ وضمؾ قمز اهلل وقمد وىمد ؾمٞمام ٓ اًمرزق قمغم احلّمقل ذم أظمرى ؾمٌٞمؾ يًٚمؽ وأن
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ـْ ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام قمٜمده ُمـ ظم٤مص سمٕمقن يٛمده أن يت٘مٞمف َ  َيت ِؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلل 

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  * خَمَْرضًم٤م ٥م ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ٟمٗمٙمر أن يٜمٌٖمل اًمذي هذا[ 3-1:اًمٓمالق] ﴾حَيَْت

 .رء يمؾ ىمٌؾ ومٞمف

 هذا يم٤من إذا: واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ سمف اهلل وأديـ أقمت٘مد ومٞمام اجلقاب هق وهذا

 يٗمٞمد أن اجلٞمش ذم ُمريمزه أو وفمٞمٗمتف ُمثؾ ذم يًتٓمٞمع أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م اًمرضمؾ

 ٓ أو سمف ي٘مقم أن آظمر ؿمخص أي يًتٓمٞمع ٓ شمرسمقي٦م قمٚمٛمٞم٦م وم٤مئدة هٜم٤مك اعمًٚمٛملم

 قمغم اًمراضمح٦م اعمّمٚمح٦م شمٖمٚمٞم٥م سم٤مب ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م هذه ذم سم٘م٤مئف سمجقاز ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 إمم ي٘مقم طمٞمٜمام ؾم٥ٌم يمؾ يتخذ أن يٜمٌٖمل احل٤مًم٦م هذه ذم ًمٙمـ دوهن٤م، هل اًمتل اعمٗمًدة

 وُمٕمف يّمكم ٓ طمتك سمدٟمف قمغم اًمتل اًمثٞم٤مب هذه ُمـ سمٌمء يّمكم أٓ ويٜمٝمض اًمّمالة

 اًمرأس طم٤مه إُم٤م يّمكم وأن ضم٤مٟم٤ٌمً  يٚم٘مٞمٝم٤م أن ممٙمـ هذه اًم٘مٓمٕم٦م إىمؾ قمغم اًمّمقرة،

 .اجلقاب هذا ًمف، شمٞمن رء سم٠مي رأؾمف يًؽم أن أو وخم٤مًمٗم٦مً  ضراً  أظمػ وذًمؽ

 (.2:  52:  53/   233/   واًمٜمقر اهلدى)

 افبققت دم ادساجد بعض صقر تعؾقؼ حؽؿ

 اًمّمخرة ىم٦ٌم ُمثؾ إىمَم اعمًجد ُمثؾ اًمّمقر سمٕمض ًمتٕمٚمٞمؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ؾم١مال

  ؟اًمٌٞمقت ذم يٕمٜمل

 أرواح هل٤م اًمتل اًمّمقر طمٙمؿ هل٤م أن اًم١ًمال ُمـ اعم٘مّمقد يم٤من إذا ـمٌٕم٤مً : اجلقاب

 ،يٙمره مم٤م هذا أن ومٜم٘مقل قم٤مُم٦م صقرة اعم٘مّمقد يم٤من إذا وًمٙمـ يمذًمؽ ًمٞم٧ًم اجلقاب

 إُمقر هذه اؾمتٕمامل قمغم اإلؾمالم حي٨م ٓ اًمتل واًمزظم٤مرف اًمزيٜم٦م سمٕمض ُمـ ٕنف

 ٟم٘مٓم٦م قمٜمدك ومٝمٜم٤م ،اًمنمع ي٘مره ٓ ؿمٞمئ٤م شمْمٛمـ- اعمٕمٚمؼ اًمٌمء- اعمٕمٚمؼ يم٤من إذا سمخ٤مص٦م

 ُمٕمٞمٜم٦م ىمداؾم٦م ومٞمٝم٤م يٕمت٘مد أن اخلٓم٠م ُمـ صخرة ومٞمف اًمّمخرة ُمًجد سمٛمٕمٜمك ضمدا ُمٝمٛم٦م

 ذم اًمّمخرة صقرة شمقوع ومحٞمٜمام اإلؾمالم ي٘مره ٓ ظمٓم٠م هذا سم٤مًمٕمٙمس ُمٕملم ومْمؾ أو
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 ووع اًمذي هذا ىمداؾم٦م ي١ميد اًمقاوع هذا سم٠من ويقطمل يِمٕمر ُمٙم٤من ذم اًمٌٞم٧م

 .ظمٓم٠م ذم ظمٓم٠م هذا أن ؿم٤ميػ أن٤م.. .صقرشمف

  (..: 46:  53/   1/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ثقب دم رؿام ـان ما إال: حديث معـك

 يٕمقده، إنّم٤مري ـمٚمح٦م أيب قمغم دظمؾ أنف قمت٦ٌم قمـ سمًٜمده اًمؽمُمذي وروى»

 ٟمٛمٓم٤مً  يٜمزع إٟم٤ًمٟم٤مً  ـمٚمح٦م أبق ومدقم٤م: ىم٤ملش آظمر صح٤مسمٞم٤مً » طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ قمٜمده ومقضمد

 ىمد ُم٤م ط اًمٜمٌل ومٞمف وىم٤مل شمّم٤موير، ومٞمف ٕنف: ىم٤مل يٜمزقمف؟ مل: ؾمٝمؾ ًمف وم٘م٤مل حتتف،

 سمغم،: ـمٚمح٦م أبق وم٘م٤ملش صمقب؟ ذم رىمامً  يم٤من ُم٤م إٓ: »ي٘مؾ مل أو: ؾمٝمؾ ىم٤مل قمٚمٛم٧م،

 .ًمٜمٗمز أـمٞم٥م وًمٙمٜمف

  .صحٞمح ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي ىم٤مل

 اًمّمقر ذم احلٙمؿ سمٞم٤من صدد ذم ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا اعمّمٜمػ ؾم٤مق :تـبقف

 سم٘مقًمف ذًمؽ ظمتؿ صمؿ...ش. واًمًتقر واًمثٞم٤مب  يم٤مًمقرق اعمًٓمح٤مت قمغم شمرؾمؿ اًمتل

 :شم٘مريري٤مً  اؾمتٗمٝم٤مُم٤مً  ُمًتٗمٝمامً 

 ٟمٓمٚمؼ اًمتل اعمجًٛم٦م هل إٟمام اعمحرُم٦م اًمّمقر أن قمغم احلديث٤من هذان يدل أٓ»

 ش.اًمتامصمٞمؾ؟ قمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ سمد ٓ ذًمؽ وًمنمح أصاًل، ذًمؽ قمغم يدٓن ٓ يمال: ًمٚمح٘مٞم٘م٦م سمٞم٤مٟم٤مً  وم٠مىمقل

 اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م اًمّمقر، واىمتٜم٤مء اًمتّمقير،: ُم٠ًمختلم ًمديٜم٤م سم٠من اًمتذيمػم

 يمثػماً  رأج٧م وىمد سم٤مٕظمرى، وىمًؿ إومم، سم٤معم٠ًمخ٦م يتٕمٚمؼ ىمًؿ: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ

 ُمـ يم٤من ومام واطمدًا، ىمًامً  ومجٕمٚمقمه٤م اًم٘مًامن قمٚمٞمف اظمتٚمط ىمد اًمتّمقير ذم يمتٌقا  ممـ

 سمٜمققمٞمف اًمتّمقير حتريؿ قمغم ُمتٗم٘م٦م يمٚمٝم٤م ومٝمل إومم، سم٤معم٠ًمخ٦م ُمتٕمٚم٘م٤مً  إطم٤مدي٨م

 ُمـ: »سمٚمٗمظش 212» اعمت٘مدم يم٤محلدي٨م اًمٕمٛمقم سمدًٓم٦م سمٕمْمٝم٤م اعمجًؿ، وهمػم اعمجًؿ
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 ش.أبداً َ سمٜم٤مومخ وًمٞمس اًمروح، ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن يمٚمػ صقرة صقر

 اًمٜم٤مس أؿمد ُمـ إن: »سمٚمٗمظ ىمٌٚمف اًمذي يم٤محلدي٨م اخلّمقص سمدًٓم٦م وسمٕمْمٝم٤م

 ش.اًمّمقر هذه يّمقرون اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم  قمذاسم٤مً 

 اًم٘مرام قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل آضمٜمح٦م ذوات اخلٞمؾ صقر إمم ط اهلل رؾمقل أؿم٤مر

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمزىمف اًمذي

 يمٝمذيـش اًمّمقر اىمتٜم٤مء» إظمرى سم٤معم٠ًمخ٦م ُمتٕمٚم٘م٤مً  إطم٤مدي٨م ُمـ يم٤من وُم٤م

 اًم٘مًؿ ُمـ إطم٤مدي٨م ًمدًٓم٦م اعمخ٤مًمػ اًمتّمقير ضمقاز قمغم يدٓن ٓ ومٝمام احلديثلم

 ًمف يتٕمرض مل ومٛمام اًمتّمقير ضمقاز وأُم٤م وم٘مط، آىمتٜم٤مء ضمقاز قمغم يدل وإٟمام إول،

 اعمخ٤مًمٗم٦م ُمع ذًمؽ قمغم هبام آؾمتدٓل جيقز ومٙمٞمػ أصاًل، إًمٞمٝمام اعمِم٤مر احلديث٤من

 قمغم يدلش 229» اعمت٘مدم قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن واحلؼ! إول؟ اًم٘مًؿ ٕطم٤مدي٨م

 ذم ظمالف قمغم اًمّمقر، ُمـ اعمٛمتٝمـ اىمتٜم٤مء وضمقاز اًمتّمقير، حتريؿ: اعم٠ًمختلم

 .وهمػمه اًمٗمتح ذم يراضمع اًمتٗمّمٞمؾ،

 ومه٤م إظمرى، اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمدًٓم٦م ذم ُمٕمف يٚمت٘مٞم٤من إًمٞمٝمام اعمِم٤مر واحلديث٤من

 ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م دًٓم٦م يدرس ُمـ يمؾ يٗمٝمٛمف اًمذي هق هذا إومم، قمـ ؾم٤ميمت٤من

 اإلُم٤مم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٙمالم خلص وىمد احلؼ، اسمتٖم٤مء ؾمقى سمٌمء ُمت٠مثر همػم اًم٤ٌمب

 :وم٘م٤مل وأمتف، شمٚمخٞمص أطمًـش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي

 ُمتققمد ٕنف اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ وهق اًمتحريؿ، ؿمديد طمرام احلٞمقان صقرة شمّمقير»

 سمٖمػمه، أو يٛمتٝمـ، سمام صٜمٕمف وؾمقاء إطم٤مدي٨م، ذم اعمذيمقر اًمِمديد اًمققمٞمد هبذا قمٚمٞمف

 صمقب ذم يم٤من ُم٤م وؾمقاء شمٕم٤ممم، اهلل خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ومٞمٝم٤م ٕن طم٤مل، سمٙمؾ طمرام ومّمٜمٕمتف

 .همػممه٤م أو طم٤مئط أو إٟم٤مء أو ومٚمس أو ديٜم٤مر، أو درهؿ أو سم٤ًمط أو

 طمٞمقان، صقرة ومٞمف ًمٞمس مم٤م ذًمؽ وهمػم اإلسمؾ ورطم٤مل اًمِمجر صقرة شمّمقير وأُم٤م

 ومٝمق ممتٝمٜم٤مً  يٕمد ٓ مم٤م ذًمؽ وٟمحق قمامُم٦م أو ُمٚمٌقؾم٤ًم، صمقسم٤مً  أو طم٤مئط قمغم ُمٕمٚم٘م٤مً  يم٤من وم٢من

 .سمحرام ومٚمٞمس يٛمتٝمـ مم٤م وٟمحقه٤م ووؾم٤مدة وخمدة يداس سم٤ًمط ذم يم٤من وإن طمرام،
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 .ًمف فمؾ ٓ وُم٤م فمؾ ًمف ُم٤م سملم يمٚمف هذا ذم ومرق وٓ

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء مج٤مهػم ىم٤مل وسمٛمٕمٜم٤مه اعم٠ًمخ٦م، ذم ُمذهٌٜم٤م شمٚمخٞمص هذا

 .وهمػمهؿ طمٜمٞمٗم٦م وأيب وُم٤مًمؽ اًمثقري ُمذه٥م وهق سمٕمدهؿ، وُمـ  واًمت٤مسمٕملم

 هل٤م ًمٞمس اًمتل سم٤مًمّمقر سم٠مس وٓ فمؾ، ًمف يم٤من قمام هنك إٟمام: اًمًٚمػ سمٕمض وىم٤مل

 أطمد يِمؽ ٓ ومٞمف اًمّمقرة ط اًمٜمٌل أنٙمر اًمذي اًمًؽم وم٢من سم٤مـمؾ، ُمذه٥م وهذا فمؾ،

 ....ش.صقرة يمؾ ذم اعمٓمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م سم٤مىمل ُمع فمؾ ًمّمقرشمف وًمٞمس ُمذُمقم أنف

 (85-83ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افتصاوير تعؾقؼ جقاز ظذ يدل( هذا حقيل: )حديث هؾ

 إذا اًمداظمؾ ويم٤من ـم٤مئر، متث٤مل ومٞمف ؾمؽم ًمٜم٤م يم٤من: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م، قمـ أجْم٤مً  ُمًٚمؿ»

 ذيمرت ومرأجتف دظمٚم٧م يمٚمام وم٢مين هذا، طمقزم: »ط اهلل رؾمقل زم وم٘م٤مل اؾمت٘مٌٚمف، دظمؾ

 ش..6/49» أمحد ويمذاش 6/258» ُمًٚمؿ أظمرضمف: صحٞمح ش.اًمدٟمٞم٤م

 وهبذا.. سم٘مٓمٕمف اًمًالم قمٚمٞمف ي٠مُمره٤م ومٚمؿ: »احلدي٨م هذا قم٘م٥م اعم١مًمػ ىم٤مل :تـبقف

 ومٞمف ىمرام ووضمقد ـم٤مئر، متث٤مل ومٞمف ؾمؽم وضمقد سمٞمتف ذم أىمر ط اهلل رؾمقل أن يتٌلم

 ش.شمّم٤موير

 .وهمػمه ىمٌٚمف احلدي٨م ذم شم٘مدم يمام وُمزىمف هتٙمف سمؾ ي٘مره ومٚمؿ اًم٘مرام أُم٤م :ؿؾت

 حتريؿ ىمٌؾ ذًمؽ، يم٤من ُمتك وًمٙمـ أىمره، أنف ومّمحٞمح اًمتٛمث٤مل، ومٞمف اًمًؽم وأُم٤م

 هق يمام وم٘مط اًمٙمراه٦م قمغم سمف آؾمتدٓل يّمح ومال إول يم٤من وم٢من سمٕمده، أم ذًمؽ

 قمغم سمف آؾمتدٓل صح سمٕمده يم٤من وإن اًمتحريؿ، ىمٌؾ يم٤من ٕنف اعم١مًمػ، ُمذه٥م

 إٓ هق وًمٞمس اجلٛمع، ُمـ طمٞمٜمئذ سمد ومال إصم٤ٌمشمف، يٛمٙمـ ٓ مم٤م ذًمؽ وًمٙمـ اًمٙمراه٦م،

 صٜمٕمف ُم٤م وهذا سم٤مًمت٤مريخ، واجلٝمؾ اًمتٕم٤مرض، قمٜمد اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر شم٘مديؿ ىم٤مقمدة

 :وم٘م٤مل اًمٜمقوي
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 ط اهلل رؾمقل يم٤من ومٚمٝمذا صقرة، ومٞمف ُم٤م اخت٤مذ حتريؿ ىمٌؾ أنف قمغم حمٛمقل هذا»

ه يدظمؾ  ش.إظمػمة اعمرة هذه ىمٌؾ يٜمٙمره وٓ ويرا

 :اًم٤ًمسمؼ يمالُمف قم٘م٥م اعم١مًمػ ذيمر :آخر تـبقف

 فمؾ ًمف يم٤من قمام يٜمٝمك إٟمام: اًمًٚمػ سمٕمض ىم٤مل وأُمث٤مًمف إطم٤مدي٨م هذه أضمؾ وُمـ»

 .فمؾ هل٤م ًمٞمس اًمتل سم٤مًمّمقر سم٠مس وٓش اعمجًؿ أي»

 هذا قمغم اًمٜمقوي أـمٚمؼ وىمد حمٛمد، سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إٓ هق ًمٞمس اًمٌٕمض هذا :ؿؾت

 قمـ هٜم٤م اعمّمٜمػ وٟم٘مٚمفش 235» احلدي٨م حت٧م ٟم٘مٚمف شم٘مدم، يمام سم٤مـمؾ أنف اعمذه٥م

 :اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سم٘مقًمف قمٚمٞمف ًمٞمٕم٘م٥م اًمٜمقوي

 أطمد حمٛمد، سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ صحٞمح سمًٜمد ُمروي سم٠منف اًمٗمتح ذم احل٤مومظ وشمٕم٘مٌف»

 ش.زُم٤مٟمف أهؾ أومْمؾ ُمـ اعمديٜم٦م وم٘مٝم٤مء

 وم٢مٟمف يمالُمف، مجٚم٦م ذم اًمت٠مُمؾ قمٜمد صقري احل٤مومظ ُمـ اًمتٕم٘م٥م وهذا :ؿؾت

 ُمذه٥م أنف: ىمقال ًمق وأُم٤م سم٤مـماًل، ُمذه٤ٌمً  يمقٟمف إـمالق ذم اًمٜمقوي يٜمت٘مد سم٠منف يتٚمخص

 احل٤مومظ أن ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن يتٕم٘مٌف مل ُمرضمقح أو وٕمٞمػ

 :سم٘مقًمف شمٕم٘مٌف أهنك

 وأن ُمرضمقح، ُمذه٥م أنف قمغم يدل ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ًمٙمـ»

 .ُمٜمّمقسم٤مً  يم٤من ُم٤م ٓ يٛمتٝمـ ُم٤م ذًمؽ ُمـ ومٞمف رظمص اًمذي

 (88-87ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افتصاوير تعؾقؼ جقاز ظذ يدل( ظـل أمقطقف) حديث هؾ

 ضم٤مٟم٥م سمف ؾمؽمت ًمٕم٤مئِم٦مش ؾمؽم» ىمرام يم٤من: ىم٤مل أنس قمـ اًمٌخ٤مري روى وىمد» 

 ذم زم شمٕمرض شمّم٤مويره شمزال ٓ وم٢مٟمف قمٜمل، أُمٞمٓمٞمف: »ط اًمٜمٌل هل٤م وم٘م٤مل سمٞمتٝم٤م،

 ش. صاليت
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 ش.183 ،3/252» أمحد ويمذاش 4/235 ،2/237» اًمٌخ٤مري أظمرضمف: صحٞمح

 يّمح ومال إرواح، ذوات ُمـ يم٤مٟم٧م اًمتّم٤موير أن احلدي٨م هذا ذم ًمٞمس :تـبقف

 إصم٤ٌمت سمٕمد إٓ شمّم٤موير، ومٞمف ىمرام وضمقد سمٞمتف ذم أىمر ط أنف قمغم سمف اعمّمٜمػ اؾمتدٓل

 يم٤من ذًمؽ أنف قمٜمف وم٤مجلقاب ذًمؽ صم٧ٌم ًمق أنف قمغم وهٞمٝم٤مت إرواح، ذوات ُمـ يمقهن٤م

 .ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام اًمتحريؿ ىمٌؾ

 (89-88ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افذي واحلديث افتصقير، ظـ هنت افتل األحاديث بغ اجلؿع

  (ثقب ؾقف رؿامً  إال): ؾقف

 هن٧م اًمتل إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع اًمتّمقير عم٠ًمخ٦م شمقوح ٟمريد ؿمٞمخٜم٤م :اًم١ًمال

 قمغم أؿمٙمٚم٧م أن سمٕمد ظم٤مص٦م شصمقب ومٞمف رىمامً  إٓ» :ومٞمف اًمذي واحلدي٨م اًمتّمقير، قمـ

ٟمٜم٤م سمٕمض  اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم ُمتقىمٗمقن ومجٕمٚمتٝمؿ إوم٤موؾ، إظمقا

 هذا يم٤من إن احلدي٨م ذم اعمذيمقر صمقب ذم اًمرىمؿ هذا شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :اًمِمٞمخ

 اعمٕم٤ممل، فم٤مهرة همػم ُم٘مٓمٕم٦م صقرة شمٙمقن أن وسملم ومرق ومٞمف فم٤مهرة جمًدة صقرة اًمرىمؿ

 اًمّمقرة قمغم اإلؿمٙم٤مل فمٜمل ذم يٌ٘مك وُم٤ٌمطم٦م، ضم٤مئزة ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م ذم ؿمؽ ٓ

 وضمٚمٞم٦م، واوح٦م اًمّمقرة اًمثقب هذا ُمثؾ ُمثالً  اًمّمقرة: أي إومم، احل٤مًم٦م إومم

 هق وإٟمام ُمٕمٔمؿ، وهمػم حمؽمم همػم اًمثقب هذا يم٤من إذا. صمقب ذم رىمامً  إٓ: طمٞمٜمذاك ٟم٘مقل

د سم٠منف: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ومٝمذا ذًمؽ وٟمحق اعمج٤مًمس صدور ذم ُمٕمٚمؼ وهمػم ُمٝملم  ذم اعمرا

 أن: وهل ضمدًا، ه٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م ىم٤مقمدة ٟمٜمًك ٓ أن جي٥م دائامً  ًمٙمـ احلدي٨م، هذا

: ىمٚمٜم٤م شصمقب ذم رىمامً  إٓ» هذا اًمٗمٕمٚمٞم٦م، سم٤مٕطم٤مدي٨م شمٗمًػمه٤م جي٥م اًم٘مقًمٞم٦م إطم٤مدي٨م

 .واوح٦م ُمٕم٤ممل هل٤م ًمٞمس شمٙمقن أو يمٝمذه، صقرة واوح رىمؿ يٙمقن أن حيتٛمؾ

 اًمٜمٛمرىم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وإٟمٙم٤مر قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م درؾمٜم٤م ُم٤م وم٢مذا
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 اًمرؾمقل وم٠منٙمر سم٘مدوُمف، ومرطم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اؿمؽمهت٤م اًمتل اعمخدة هل اًمتل

 احلدي٨م هذا: إذاً  صقرة، ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م سم٠من وأظمؼمه٤م قمٚمٞمٝم٤م، اًمًالم قمٚمٞمف

 هذه ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ومٕمٚم٧م ُم٤مذا طمٞمٜمئذٍ  قمٚمٞمف، يتٙم٠م مم٤م يم٤مٟم٧م وًمق اًمّمقرة هذه قمٜمل

 يمت٤ميب ذم ذًمؽ ذيمرت يمٜم٧م يمام يٗمن أن جي٥م ؿمؽ ٓ اًم٘مٓمع هذا ىمٓمٕمتٝم٤م، اًمٜمٛمرة؟

 أو خمدة يمقهن٤م ُمـ رء اؾمتٗمدٟم٤م ُم٤م وإٓ اًمّمقرة، قمغم وىمع اًم٘مٓمع أن اًمزوم٤مف آداب

 ذم رىمامً  إٓ» اًم٘مقزم احلدي٨م شمٗمًػم طمٞمٜمئذٍ  ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو سم٤ًمط أو سمٓم٤مٟمٞم٦م يمقهن٤م

 احلدي٨م، راوي ومنه يمام ًمٞمس ومٜمٗمنه ضمدًا، ضوري أُمر اًمٗمٕمكم سم٤محلدي٨م شصمقب

 ًمٙمـ اًمّمقرة، آصم٤مر سم٤مىمل صمقب ذم رىمامً  ٓ، وإٟمام فم٤مهرة، صقرة ذم صمقب ذم رىمامً  إٓ: أي

 ًمٚمرؾمقل اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ ىم٤مل يمام يم٠مهن٤م قم٤مدت وإٟمام يم٤مُمٚم٦م، اًمّمقرة هل ًمٞم٧ًم

 صمقب، ذم ورىمؿ صقرة ومٝمل اًمِمجرة، يمٝمٞمئ٦م شمّمػم طمتك شمٖمػم أن سم٤مًمّمقرة وُمر: ط

 .صمقب ذم رىمامً  إٓ يٗمن أن يٜمٌٖمل هذا قمغم ،ُمٕم٤معمٝم٤م شمٖمػمت ًمٙمـ

ٓ » :طمدي٨م ُمـ اؾمتثٜم٤مء يم٤من صمقب ذم رىمامً  إٓ: اًمٜمٔمر اًمٗم٧م أن أريد اجلقاب هذا سمٕمد

 هذا ومنٟم٤م أن وسمٕمد. صمقب ذم رىمامً  إٓ: سم٘مقًمف اًمراوي ذاك ومج٤مء ،شصقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ

ؾمتثٜم٤مء ٞمدة طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف شمقومٞم٘م٤مً  ٓا  جيقز أنف يٕمٜمل ٓ هذا أن اًمٜمٔمر ٟمٚمٗم٧م أن ٟمريد قم٤مئِم٦م اًًم

٤مـم٤مً  صقرة ومٞمف صمقسم٤مً  ٟمِمؽمي أن ًمٜم٤م  رء هذا صقر، يمٚمٝم٤م ًمألـمٗم٤مل اًمثٞم٤مب اًمٞمقم اسمتٚمٞمٜم٤م حل٤موم٤مً، سًم

 صمقب، ذم رىمؿ أهن٤م سمحج٦م ُمّمقرة، صمٞم٤مسم٤مً  ويِمؽمي اًمًقق إمم يٜمزل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال آظمر،

 إٟمام اعمٜمٙمر، قمغم إقم٤مٟم٦م ومٞمف اًمنماء هذا ٕن اًمنماء، عمقوقع يتٕمرض مل أوًٓ  احلدي٨م ٕن

 يم٤من إذا إٓ ٓ، :اجلقاب صقرة؟ ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ هؾ اعمالئٙم٦م، دظمقل عم٠ًمخ٦م شمٕمرض

 أن ًمٜم٤م جيقز أنف يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ اًم٤ًمسمؼ، اًمتٗمّمٞمؾ ُمع اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ومحٞمٜمئذٍ  صمقب، ذم رىمامً 

 .اعمٜمٙمر قمغم ٟمٕملم سمذًمؽ ٕنٜم٤م اعمحرُم٦م اًمّمقرة هذه ومٞمٝم٤م صقرت ىمد اًمتل اًمثٞم٤مب هذه ٟمِمؽمي

  (33:  18: 33/   242/  واًمٜمقر اهلدى)
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 دم رؿاًم  إال»: احلديث دم افقاردة افثقب دم افرؿؿ: ـؾؿة معـك ما

 .«بثق

 .شصمقب ذم رىماًم  إٓ» :احلدي٨م ذم اًمقاردة اًمثقب ذم اًمرىمؿ: يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 شمٙمقن ٓ اًمّمقرة أن واوح٦م رةسمٕم٤ٌم ذًمؽ وُمٕمٜمك صمقب، ذم ٟم٘مًِم٤م إٓ: أي :اًمِمٞمخ

 أن ممٜمقع طمٞمقان صقرة ًمف ًمٞمس يم٤مًمرؾمؿ: أي صمقب، ذم يم٤مًمرىمؿ شمٙمقن وإٟمام ٦م،يم٤مُمٚم

 .فم٤مهرة اًمّمقرة شمٙمقن

 أن سمٕمد إٓ رآه٤م ُم٤م اًمّمقر، ومٞمٝم٤م ووضمد ؾمج٤مد أو صمٞم٤مب اؿمؽمى :ُمداظمٚم٦م

 .اؿمؽماه٤م

 سم٘مٞمٛم٦م يذه٥م أو هيتؽ أن دون ُمٕم٤معمٝم٤م ُمـ ؿمٞمًئ٤م يٖمػم أن يًتٓمٞمع يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .يٌتكم طمتك اُمتٝمٜمف وإٓ ومٕمؾ اًم٤ًٌمط

 (33:32:54/ (ب16) ضمدة ومت٤موى)

 افققمقة؟ اجلرائد دم افصقر كؼ جيقز هؾ

  اًمٞمقُمٞم٦م؟ اجلرائد ذم اًمّمقر ٟمنم جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

  ُم٤مذا؟ جيقز هؾ :اًمِمٞمخ

 . اًمّمقر ٟمنم :ُمداظمٚم٦م

  اًمّمقر؟ ٟمنم :اًمِمٞمخ

 . اًمٞمقُمٞم٦م اجلرائد ذم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

ئد يٓمٌٕمقا  اًمذيـ وه١مٓء :اًمِمٞمخ  شم٠ًمل طمتك وحيرُمقا  حيٚمٚمقا  ومٙمرك: يٕمٜمل اجلرا

 . جيقز ٓ أو جيقز
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 . ٟمحـ أنٗمًٜم٤م قمـ ٟم٠ًمل ٟمحـ هبؿ، دقمقة ًمٜم٤م ًمٞمس ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

ء جيقز هؾ: شمٕمٜمل أن٧م إذاً  ٟمنم: شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ  . اجلرائد ذا

 . صقرة قمٜمدي أن٤م أىمّمد: يٕمٜمل ٓ، :ُمداظمٚم٦م

ء جيقز هؾ: شمٕمٜمل أن٧م :اًمِمٞمخ  . اجلريدة ذا

ء أقمٜمل ًم٧ًم ٓ، :ُمداظمٚم٦م   اجلريدة؟ ذا

 شمٕمٜمل؟ ُم٤مذا إذاً  :اًمِمٞمخ

 صقرة ُمٜمل ومٓمٚمٌقا  اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن طمٗمظ وًمتٙمـ ُمٕمٞمٜم٦م، ُم٤ًمسم٘م٦م ذم ٓ: أقمٜمل :ُمداظمٚم٦م

  اًمّمقرة؟ ٟمنم جيقز هؾ اعم٤ًمسم٘م٦م، هذه ذم سم٤مًمٜم٤مضمح يٕمرومقا  اًمرؾمٛمٞم٦م، اجلريدة ذم ًمٞمٜمنموه٤م

  ًمٞمٜمنموه٤م؟ ًمؽ صقرة شمٕمٓمٞمٝمؿ أن جيقز هؾ: شمٕمٜمل أن٧م إذاً  :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 !أُمرك؟ واىمع وأجـ ؾم١ماًمؽ أجـ :اًمِمٞمخ

 ..أىمرأ  ُمثالً  :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز ٓ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 . ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ جيقز، ٓ :ُمداظمٚم٦م

ظمرة؟ أم اًمدٟمٞم٤م اًمدار شم٘مّمد سم٤مًمٜمج٤مح؟ شم٘مّمد ُم٤مذا شمٜمجح طمٞمٜمام وأن٧م وإي٤مك، :اًمِمٞمخ   ٔا

 . ـمٌٕم٤مً  أظمرة :ُمداظمٚم٦م

 . اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 . اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 (33:  23: 52/   263/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادحؾ دم وتعؾقؼفا األؿارب بعض صقر وضع

 صقرة ُمثالً  اًمٌٞم٧م ذم أو دم٤مري٦م حمالت ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمّمقرة ووع :ُمداظمٚم٦م

 ؟واًمده واطمد

 اًمِمٞم٤مـملم، شمدظمٚمف اعمالئٙم٦م، شمدظمٚمف ٓ اًمذي واعمٙم٤من اعمالئٙم٦م، شمدظمٚمف ٓ :اًمِمٞمخ

 .احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

  (33:  52: 51/   265/  واًمٜمقر اهلدى) 

 أفبقمات دم هبا حُيتػظ افتل افتذـارية افصقر حؽؿ

 ًمٚمذيمرى؟ اعمحٗمقفم٦م أخٌقم ذم اعمحٗمقفم٦م اًمتذيم٤مري٦م اًمّمقر طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمحٗمقفم٦م؟ اًمتذيم٤مري٦م اًمّمقر :اًمِمٞمخ

 .أخٌقم ذم :ُمداظمٚم٦م

 .يمذا ذم صٜمدوق ذم يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أجقه :ُمداظمٚم٦م

 دام ُم٤م: أطمدمه٤م: طمٙمامن طمقهل٤م يدور اًمّمقرة هذه أن ؿمؽ ٓ. ٟمٕمؿ إيف :اًمِمٞمخ

 اًمّمقرة هذه - وًمٙمٜمٝم٤م اعمالئٙم٦م دظمقل متٜمع ٓ اقمت٘م٤مدي ذم ومٝمل فم٤مهرة ًمٞم٧ًم أهن٤م

 اًمّمقر هبذه حيتٗمٔمقن اًمذيـ ٕن اعمالئٙم٦م، دظمقل عمٜمع ؾم٤ٌٌمً  ؾمتّمٌح ُم٤م يقُم٤مً  - اًمث٤مٟمٞم٦م

 قمٜمد اًمتذيمر، قمٜمد إًمٞمٝم٤م ًمػمضمٕمقا  وإٟمام اجلدار هذا ُمـ ىمٓمٕم٦م ًمتّمٌح هب٤م حيتٗمٔمقن ُم٤م

 أظمرى، أطمٞم٤مٟم٤مً  دمقز وٓ أطمٞم٤مٟم٤مً  دمقز ىمد اًمتل اعمٕم٤مين ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م آؿمتٞم٤مق

 يم٤مٟم٧م إذا ؾمٞمام ٓ هب٤م آطمتٗم٤مظ جيقز ُم٤م إًمٞمف اًمّمقرة هذه ؾمت١مول ُم٤م وم٤ٌمقمت٤ٌمر وًمذًمؽ

 .آظمره إمم أو، أو صح٦ٌم أو ؾمٗمرة أو ًمرطمٚم٦م ذيمرى أهن٤م سمزقمؿ صقرت اًمتل اًمّمقر ُمـ

 ىمد اًمتل إُمقر ُمـ ذًمؽ يِمٌف ح٤م أو ؿمخّمٞم٦م هلقي٦م جلقاز، صقرة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م
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 قم٤مىم٦ٌم ٓ ٕن سمف سم٠مس ٓ ومٞمٝم٤م وم٤مٓطمتٗم٤مظ أظمرى ُمرة ذويف أو ٟمٗمًف يّمقر أن إمم حيت٤مج

 .اهلل ؿم٤مء إن ؾمٞمئ٦م هل٤م

 (33:  53: 36/ 118/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقر ؾقفا وثائؼ حيؿؾ وهق يصع مـ حؽؿ 

 وصم٤مئؼ ُمٕمف يٙمقن إٟم٤ًمن ُمثالً  طم٤مًم٦م ذم اًمّمالة أن اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقًمقن :ُمداظمٚم٦م

 .اعمّمكم حتػ ٓ واعمالئٙم٦م  دمقز، ٓ صقر حتٛمؾ قمٛمٚم٦م أو صقر حتٛمؾ

 اًمّمقر هذه ٕن اًمًٜم٦م: قمٚمٞمف شمدًمٜم٤م ٓ اًمتل اًمِمدة ُمـ رء ومٞمف اًم٘مقل هذا :اًمِمٞمخ

 .أوًٓ  فم٤مهرة همػم

 .ُمٕمٚم٘م٦م همػم :ُمداظمٚم٦م

 همػم يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م فم٤مهرة، همػم أهن٤م أقمٜمل ُمٕمٚم٘م٦م، همػم وم٘مط أقمٜمل ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

: ُمثالً  اًمدار، ذم شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م اعمًٚمؿ وًمٞمس فم٤مهرة وهل ُمٕمٚم٘م٦م

 وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  اًمدار ذم ُمٌثقصم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٦م، ًمٞم٧ًم ومٝمل واعمجالت، اجلرائد يمّمقر

 واوح؟ ،٤مقمٞم٤مٟمً  فم٤مهراً  هٙمذا شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ ومٝمذه

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وهمػم ظمٌلء ُمٙم٤من ذم ُمقوققم٦م اًمّمقرة هذه ًمٙمقن: هق اجلقاب ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .سمٕمْمٝمؿ قمـ ذيمرشمف اًمذي آقمؽماض أو اإلؿمٙم٤مل يرد ٓ هٜم٤م ومٛمـ فم٤مهر

 سم٤مًمٌٞم٧م؟ حمٗمقفم٦م أم حمٛمقًم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء :ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

  (33:  54: 56/ 155/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افصقر بعض حيؿؾ مـ صالة حؽؿ

 ًمف ؿمخص أو شمّم٤موير، ُمالسمًف وقمغم يّمكم اًمذي ًمإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 صالشمف؟ طمٙمؿ ُم٤م شمّم٤موير ومٞمٝم٤م حمٗمٔم٦م

 هذا اًمتّم٤موير، حيٛمؾ ومٚمامذا اًمتّم٤موير، حيٛمؾ أن جيقز هؾ ؾمت٠ًمل أنؽ فمٜمٜم٧م :اًمِمٞمخ

 ؾحيٛم ح٤مذا أنف اجلقاب، ٟمٗمس هق واجلقاب اًم١ًمال، ذاك أظمق اًم١ًمال ذاك أظمق ضمقاب

 اًمذي همػم هذا صقرة، وومٞمٝم٤م هقي٦م أو ؾمٗمر ضمقاز ُمٕمل أن٤م أن٧م أن: وشم٘مقل ؾمؽمضمع اًمتّم٤موير،

ٞمح اًميورات ىم٤مقمدة ذم ودظمؾ ضورة ومٞمف هٜم٤م: ًمؽ ؾمٜم٘مقل شمّم٤موير، ومٞمف أنف أن٧م ىمٚم٧م  شٌم

 شم٠مظمذه ٓ اجلقاب هذا ًمٙمـ ييه، ومال فم٤مهرة همػم اًمّمقرة ماد ُم٤م: ؾمٜم٘مقل صمؿ اعمحٔمقرات،

 .جيقز ٓ هذا ٓ، قمٜمٝم٤م، أن٧م ؾم٠مخ٧م اًمتل اًمّمقر محؾ سمتجقيز

  (33:  44: 36/   493/  واًمٜمقر اهلدى)

 افبققت دخقل مـ ادالئؽة متـع افتل افتصاوير ضابط

 أن هذا ُمٕمٜمك هؾ صقرة، أو يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن اًمقارد احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م

ٞمقت: ُمٕمٔمؿ شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م  ًمٚمٜم٘مقد طمٗم٤مئظ اًمِمخّمٞم٦م، اًمٌٓم٤مىم٤مت: اًمتل اًمّمقر ومٞمٝم٤م ٕن اًم

  ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م اًمًٗمر وضمقازات

 فم٤مهرة همػم يم٤مٟم٧م إن أُم٤م يمذًمؽ، ومٝمق فم٤مهرة ُمٕمروو٦م اًمّمقر يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 . يمذًمؽ ومٚمٞمس

  اًمٔم٤مهرة؟ اًمّمقرة ظمص احلدي٨م هؾ :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  فم٤مهرة؟ همػم ضمريدة ذم صقرة وضمدت إذا :ُمداظمٚم٦م

 . اجلقاب أظمذت :اًمِمٞمخ
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  اجلريدة؟ هلذه طم٤مضم٦م هٜم٤مك شمٙمـ مل وإن :ُمداظمٚم٦م

 . سمٞمتف يدظمٚمٝم٤م وأن هب٤م ي٠ميت أن جيقز ٓ ًمٚمجريدة طم٤مضم٦م شمٙمـ مل إذا :اًمِمٞمخ

 . ُمثالً  أؾمٌقع سمٕمد إٓ ي٘مرأه٤م وُم٤م اؿمؽماه٤م إذا: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 . طم٤مضم٦م شمقضمد ٓ أو إًمٞمٝم٤م طم٤مضم٦م شمقضمد اجلقاب أظمذت :اًمِمٞمخ

 . طم٤مضم٦م شمقضمد ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .طم٤مضم٦م ومٞمف ح٤م اومؽمو٧م ح٤مذا وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 (33:  33: 45/ 159/  واًمٜمقر اهلدى)

 بافتامثقؾ االجتار حؽؿ

دم٤مر طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م   سم٤مًمتامصمٞمؾ؟ ٓا

 . سم٤مهلل قمٞم٤مذاً  :اًمِمٞمخ

  ؟جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

  (33:  43: 35/ 337/ واًمٜمقر اهلدى)

 افصقر بتحريؿ يؼتـع ال افشباب بعض

 إذا اًمِمخّمٞم٦م اًمّمقر قمٛمٚمٞم٦م ذم اىمتٜمٕمقا   ُم٤م اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب ُمـ هٜم٤مك :اًم٤ًمئؾ

 صقرة يم٤مٟم٧م إذا أو طمرام، ًمٞمس هذا ّمػٟم يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ طمرام، وم٘مط يم٤مُمٚم٦م يم٤مٟم٧م

 اًمِمٞمخ؟ رأي ومام ُمِمٙمٚم٦م، ًمٞمس ظمط ومٞمف رىمٌتف قمغم متث٤مل أو ظمط ومٞمف رىمٌتٝم٤م وقمغم

تٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :اًمِمٞمخ تٖمٗمره، وًٟم  وُمـ أنٗمًٜم٤م، ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وًٟم

 اهلل ٓإ إهل ٓ أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده
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: أي سم٢مـمالىمٝم٤م، اًمّمقر سمتحريؿ اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب سمٕمض ي٘متٜمع ٓ أن همراسم٦م ٓ

 يمثػماً  ٕن اًمٗم٘مٝم٤مء: ي٘مقل يمام هل٤م، فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م جمًٛم٦م همػم أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء

 اًمّمقر سملم اًمتٗمريؼ طم٘مٞم٘م٦م يتٌٜمقن اًمزُم٤من هذا ذم اإلؾمالم إمم اًمدقمقة يدقمقن ممـ

 اًمّمقر إسم٤مطم٦م إمم اًمت٘مًٞمؿ هذا وراء ُمـ ويٜمٓمٚم٘مقن اعمجًٛم٦م، همػم واًمّمقر اعمجًٛم٦م

 يٜمٌٖمل ٓ اًمتل اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٤مت سمٌٕمض وي٠متقن اًمِمخّمٞم٦م، سم٤مًمّمقر يًٛمقهن٤م اًمتل

 ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م ٕن ذًمؽ ُمثٚمٝم٤م، وي٘مقل يتقرط أن ًمٚمٛمًٚمؿ

 جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء صقرة ًمٙمؾ ؿم٤مُمٚم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ٟمّمقصٝم٤م ُمٜمٝم٤م ىمًؿ ىمًٛملم، قمغم هل

 ُمّمقرة يم٤مٟم٧م أو ذًمؽ، ٟمحق أو اخلِم٥م أو احلجر ُمـ ُمٜمحقشم٦م يم٤مٟم٧م جمًٛم٦م همػم أو

 ُمّمقر يمؾ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ ذًمؽ، ٟمحق أو اًمثٞم٤مب أو اجلدار قمغم

 فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ؾمقاء صقر ُمـ قمغم يٓمٚمؼ اًمٚمٖم٦م ذم وم٤معمّمقر شاًمٜم٤مر ذم

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمثالً  ىمقًمف يمذًمؽ جمًٛم٦م، همػم أو جمًٛم٦م هل٤م،

 شاعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» ٟمص هذا شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾش »اعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» :أظمر

 طمدي٨م شاعمّمقريـ اهلل ًمٕمـش »اًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ» طمديث٤من، هذان آظمر، ٟمص هذا

 ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن يمٚمػ صقرة صقر ُمـ» :اعم٘مدار هبذا وٟمٙمتٗمل يمثػمة وإطم٤مدي٨م صم٤مًم٨م

 .اًم٘مًٛملم ُمـ إول اًم٘مًؿ هذا شسمٜم٤مومخ وًمٞمس اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمروح

 ٓ يم٤مٟم٧م وًمق جمًٛم٦م، همػم يم٤مٟم٧م وًمق اًمّمقرة ًمتحريؿ شمٍميح ومٞمف: اًمث٤مين اًم٘مًؿ

 قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة روشمف اًمتل اًمًت٤مرة اًم٘مرام أطم٤مدي٨م: ُمثؾ هل٤م، فمؾ

 ظم٤مرضم٤ًم، وىمػ سمٞمتف إمم اًمدظمقل وأراد رضمع وح٤م ؾمٗمر ذم ط اًمٜمٌل يم٤من طمٞم٨م

 ي٤م: ىم٤مًم٧م رء، يمراه٦م وضمٝمف ُمالُمح قمغم ورأت ٓؾمت٘م٤ٌمًمف قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ؾم٤مرقم٧م

 هذا ُم٤م: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، أؾمتٖمٗمر وم٢مين سمذٟم٥م أخٛمٛم٧م يمٜم٧م إن! اهلل رؾمقل

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ًمؽ اؿمؽميتف: ىم٤مًم٧م اًم٘مرام؟

 قمغم ُمّمقرة صقرة إمم أؿم٤مر ومٝمٜم٤م شظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل اعمّمقرون ه١مٓء

 وًمذًمؽ جمًٛم٦م، وًمٞم٧ًم فمؾ هل٤م ًمٞمس ومٝمذه اًمزهقر ُمـ اًمّمقرة يمٝمذه اًم٘مرام،

 اًمّمقرة سملم اًمتٗمريؼ ُمـ اإلؾمالُمٞملم اًمٙمت٤مب سمٕمض قمٜمد اًمٞمقم اًمِم٤مئع اًمتٗمّمٞمؾ
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 َي٤مًمػ شمٗمريؼ هذا ُم٤ٌمطم٦م، ومٝمل جمًٛم٦م همػم اًمّمقرة وسملم اعمحرُم٦م، ومٝمل اعمجًٛم٦م

 اًمث٤مين اًمٜمقع ؾمٛمٕمتؿ، يمام إطم٤مدي٨م إـمالق إول اًمٜمقع إطم٤مدي٨م، ُمـ اًمٜمققملم

 اًم٘مامش، قمغم ُمّمقرة يم٤مٟم٧م وًمق وشمّمقرهي٤م اًمّمقرة اىمتٜم٤مء حتريؿ ذم سيح طمدي٨م

 .اًمِم٤ٌمب أوَلؽ قمـ ٟم٘مٚمتف اًمذي اًم١ًمال ُمـ ؿمٓمر قمـ اجلقاب هذا

 ٓ ومٝمذا اًمّمقرة قمٜمؼ قمغم ظمط هٜم٤مك يم٤من إذا أنف: ىمقهلؿ اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر

 اعمذه٥م هذا يذهٌقن اًمذيـ ٕن ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م أو طمٞمٚم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه سمف، سم٠مس

 اًمّمقرة قمٜمؼ قمغم ييب اًمذي اخلط هذا سمٛمجرد يٜمتٗمل اًمتحريؿ سم٠من ويزقمٛمقن

 ذم اعمت٠مظمرون ه١مٓء شمقؾمع صمؿ ىمدياًم، اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ىم٤مًمف ىمد رء إمم يذهٌقن ه١مٓء

 يم٤مٟم٧م إذا: ىمٞمؾ ىمديامً  اًمٕم٤مىمؾ، اعمًٚمؿ قمغم ختٗمك ٓ طمٞمٚم٦م ص٤مر طمتك اًم٘مقل، هذا

 ومحٞمٜمام ُم٤ٌمطم٦م، طمٞمٜمذاك صقرة ومتٙمقن طمٞم٤مً  يم٤من ًمق ص٤مطمٌٝم٤م يٕمٞمش ٓ طم٤مًم٦م ذم اًمّمقرة

 ُمٗمّمقل اًمرأس هذا أن يٛمثؾ زقمٛمٝمؿ ذم هذا اخلط ذًمؽ اًمّمقرة هذه قمٜمؼ قمغم يٙمقن

 .هذا ضم٤مز: إذاً  هٙمذا، يٕمٞمش ومال طمٞم٤مً  يم٤من ًمق يٕمٞمش وٓ اًمٌدن، قمـ

 ًمٞمس وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م: اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد إطمٞم٤من سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمام أوًٓ 

 طم٤مل ذم يم٤مٟم٧م إذا اًمّمقرة وهقأن اخلط، هذا قمٚمٞمٝم٤م سمٜمقا  اًمتل اًم٘م٤مقمدة اًمنمع ذم هٜم٤مك

 ىمديامً  يم٤مٟمقا  ًمف، أصؾ ٓ هذا اؾمتٕمامهل٤م، ضم٤مز طمٞم٤مً  يم٤من ًمق ص٤مطمٌٝم٤م ومٞمٝم٤م يٕمٞمش ٓ

 سمٓمـ سمدون ُمّم٤مريـ سمدون إٟم٤ًمن شمٕمٞمش، ٓ ومٝمذه ٟمّمٗمٞم٦م اًمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا: ي٘مقًمقن

 ُمقوقع إمم واومٚمج١م اًمٙمٚمامت، هذه قمغم سمٜم٤مء ٠مظمروناعمت ومتقؾمع يٕمٞمش، ُم٤م يمذا سمدون

 يم٤مٟم٧م إذا اًمّمقرة أن اًم٘مقل ذًمؽ يٌٓمؾ وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م: وم٘مٚم٧م اخلط،

 :اصمٜم٤من أُمران ص٤مطمٌٝم٤م يٕمٞمش ٓ ووع قمغم

 ُمثؾ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م رواه صحٞمح٤مً  طمديث٤مً  هٜم٤مك أن: إول إُمر

 اًمًالم، قمٚمٞمف ضمؼميؾ ُمع ُمققمد قمغم يم٤من ط اًمٜمٌل أن وهمػممه٤م، هريرة وأيب ؾمٚمٛم٦م أم

 سمٕمض وم٠ًمختف وُمْمٓمرب، ُمٙمروب يم٠منف ط اهلل رؾمقل رئل اعمققمد طمؾ ومٚمام

 ظم٤مرج يٚمقح ضمؼميؾ وإذا ي٠متٞمٜمل، أن وقمدين اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ إن: وم٘م٤مل أزواضمف

 قم٤مئِم٦م، ىمرام ُمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام مت٤مُم٤مً  أجْم٤ًم، يدظمؾ ٓ: أي احلجرة،
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 ٟمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م ُمٕمنم إٟم٤م: اًمًالم قمٚمٞمف ؼميؾضم ًمف وم٘م٤مل ضمؼميؾ، إمم اًمرؾمقل وم٤ًمرع

 ضمرو اًمٌٞم٧م ذم وم٢من اٟمٔمر: اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ي٘مقل وم٤مٟمٔمر يمٚم٥م، أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً 

 ُمٙم٤مٟمف وًمٞمٜمْمح َيرج أن سم٤مًمٙمٚم٥م ومٛمر اًمرضم٤مل، صقر قمٚمٞمف ىمرام اًمٌٞم٧م وذم يمٚم٥م،

 ضم٤مء اًمذي اًمتٖمٞمػم هذا اًمِمجرة، يمٝمٞمئ٦م شمّمػم طمتك صقرشمف شمٖمػم أن سم٤مًم٘مرام وُمر سم٤مح٤مء،

 هذه إؿمج٤مر يمٝمذه ص٤مر ؿمخّمٞمتٝم٤م واٟمٛمح٧م ُمٕم٤معمٝم٤م شمٖمػمت إذا اًمّمقرة اًمنمع، ذم

 اًمِمخص متثؾ شمزال ٓ اًمّمقرة أُم٤م طمٞمٜمذاك، ومٞمٝم٤م سم٠مس ومال إهمّم٤من، هذه اًمٗمروع

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هق هذا إدٟمك، ٟمّمٗمٝم٤م ُم٘مٓمققم٦م يم٤مٟم٧م وًمق صقرة شمزال ٓ ومٝمل

 .شاًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م شمّمػم طمتك اًمّمقرة ومٚمتٖمػم ومٛمر» إطم٤مدي٨م، ُمـ إول ًمٚمٜمقع

 أن سم٤مًمرهمؿ: وم٢مذاً  شاًمرأس اًمّمقرة إٟمام» :اجلقاب يٜمتٝمل وسمف آظمر طمدي٨م هٜم٤مك ومٞمف

 هٙمذا شمٕمٞمش ٓ هذه اًمّمقرة أن ًمٚمٜم٤مفمر يٌدو ٓ هذا،وأنف طاخل ىمْمٞم٦م طمٞمٚم٦م هذه

 دون وم٘مط رأس هٜم٤مك يم٤من ًمق: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل طمٞمٚم٦م، هذه أن ُمـ سم٤مًمرهمؿ

 يّمؾ أن ضمداً  آؾمػ وأن٤م يذيمرين وهذا اًمرأس، اًمّمقرة إٟمام هذا اخلط ودون صدر

 قمغم اطمتٞم٤مل إمم احل٤مض اًمٕمٍم ذم اعمتٗم٘مٝم٦م: أصح سمٛمٕمٜمك أو اًمٗم٘مٝم٤مء أو اًمٙمت٤مب سمٕمض

 ُمِمٞمخ٦م ُمـ شمّمدر يم٤مٟم٧م جمٚم٦م ومٞمف ىمٌؾ، ُمـ اًمٞمٝمقد ذم وىمع ُم٤م سمٛمثؾ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 شمٓمرق إزهر ُمِم٤ميخ ٕطمد ـمقيالً  ُم٘م٤مًٓ  اإلؾمالم، سمٜمقر شمًٛمك يم٤مٟم٧م إزهر

 ذيمره اًم٤ًمسمؼ اًمت٘مًٞمؿ ُمـ ىمديامً  اًمٗم٘مٝم٤مء سملم اعمٕمروف اخلالف وذيمر اًمّمقر، عمقوقع

 يمٚمٝم٤م، سمتحريٛمٝم٤م ىم٤مل اًمٗمالين واًمٕم٤ممل جمًٛم٦م، همػم وصقر جمًٛم٦م صقرة إمم آٟمٗم٤مً 

 سملم اخلالف قمرض ُمـ اٟمتٝمك أن سمٕمد إًمخ،.. ُمٜمٝم٤م اعمجًؿ سمتحريؿ ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ

 اًمٕمٚمامء ؿم٠من هق يمام اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ اًمراضمح يٌلم أن قمٚمٞمف اًمقاضم٥م ُمـ ويم٤من اًمٕمٚمامء

 اًمٜم٤مس إمم ي٘مدم أن هيٛمف يم٤من وُم٤م اًمقاد، هذا ذم يٙمـ مل اًمقاىمع ذم هق ًمٙمـ اعمح٘م٘ملم،

 سمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس قمغم يًٝمؾ أن هدومف يم٤من وإٟمام ـمرىمٝم٤م، اًمتل اعم٠ًمخ٦م ذم اًمّمحٞمح اًمٗم٘مف

 وٟمحق واًمٜمح٤مشملم اًمرؾم٤مُملم: أي ظم٤مص٦م سمّمقرة سم٤مًمٗمٜم٤مٟملم اًمٞمقم يًٛمقن ُمـ وقمغم

 ُم٣م ُم٤م قمغم: ىم٤مل اجلـ، ؿمٞم٤مـملم سمٕمض هب٤م ؾمٌؼ رسمام اًمتل احلٞمٚم٦م هبذه ومج٤مءهؿ ذًمؽ،

 اًمّمقر وطمرم جمًٛم٦م اًمٖمػم اًمّمقر أب٤مح سمٕمْمٝمؿ وأن اًمٕمٚمامء، سملم اخلالف ُمـ
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 ذيمرٟم٤مه ُم٤م اعمجًٛم٦م ًمٚمّمقرة اًمتحريؿ هذا ُمـ اخلالص ُمـ وم٤محلٞمٚم٦م اعمجًٛم٦م،

 .وؾمٞم٠ميت

 صٜماًم، يٜمح٧م أن يريد اًمٗمٜم٤من: يٕمٜمل اعمجًٛم٦م اًمّمقرة ُمـ اخلالص ذم احلٞمٚم٦م

 ُمٙم٤من إمم يّمؾ طمتك طمٗمػمة ومٞمف ومٞمحٗمر اًمّمٜمؿ دُم٤مغ إمم ي٠ميت أن ذًمؽ ذم احلٞمٚم٦م: ىم٤مل

 أن يٛمٙمـ ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف اإلٟم٤ًمن، رأس ذم يقضمد طم٘مٞم٘م٦م هق اًمذي اًمدُم٤مغ

 اخلراوم٦م قمغم سمٜم٤مء يٕمٞمش أن يٛمٙمـ ٓ وهذا يٕمٞمش، أن يٛمٙمـ ٓ طمٞم٤مً  يم٤من ًمق يٕمٞمش،

 ًمٙمـ: ًمٞم٘مقل قم٤مد صمؿ طمٞم٤ًم، يم٤من ًمق ومٞمٝم٤م يٕمٞمش ٓ طم٤مل ذم اًمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا اًم٤ًمسم٘م٦م،

 يًٛمك سمام ي٠ميت ومٝمق: إذاً  حمٗمقر، اًمّمٜمؿ رأس يٙمقن أن ىمٌٞمح، ًمٚمٗمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا

 طمٞمؾ ُمـ طمٞمٚم٦م هذه ومجٞماًل، يم٤مُمالً  اًمٗمـ ومٞمٔمٝمر اًمّمٜمؿ رأس قمغم ويْمٕمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمرويم٦م

 .اًمٞمٝمقد

  (33:  33:  44/ 493/واًمٜمقر اهلدى) 

  (33:  26:  55/ 493/واًمٜمقر اهلدى)

 «سافرأ هل صقرةاف»: حديث

 اعمٕمٜمك؟ هبذا أو اًمرأس هل اًمّمقرة طمدي٨م ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 طمدي٨م؟ هذا هؾ :اعمٚم٘مل

 ،شاًمرأس اًمّمقرة» :اًمٚمٗمظ هبذا ضم٤مء أوًٓ  هذا هذا، صحٞمح طمدي٨م :اًمِمٞمخ

 ًمٞمس آظمره إمم واهلقي٤مت سم٤مجلقازات اًمٞمقم ُمٕمٚمقم هق يمام اًمِمخص يٛمثؾ اًمذي: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 أن: واًمٗم٘مٝمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمرأس، هق وإٟمام اًمرأس، دون ُم٤م هق

 ُم٤م ٟم٤مدر وهذا ،ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مجع رواه طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ط اًمرؾمقل

 اًمٜم٤مدر، هذا ُمـ احلدي٨م وهذا اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مجع يرويف أن واطمد طمدي٨م ذم يتقومر

 اًمٜمٌل أن اًمت٤مًمٞم٦م اًم٘مّم٦م رووا هريرة، أبق ورواه قم٤مئِم٦م، وروشمف ؾمٚمٛم٦م، أم روشمف طمٞم٨م
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 ذم وهق ُمٙمروب يم٠منف وهق ومرؤي -اًمًالم قمٚمٞمف- ضمؼميؾ ُمع ُمققمد قمغم يم٤من ط

 أن دينوقم ضمؼميؾ إن» :ىم٤مل وم٠ًمختف، سمذًمؽ، أهٚمف سمٕمض وأطم٧ًم اًمدار، ذم اًمٌٞم٧م

 ط ًمٜمٌلا إًمٞمف وم٤ًمر وئمٝمر، يٚمقح اًم٤ٌمب ظم٤مرج سمجؼميؾ وإذا ،شي٠متٜمل ومل ي٠متٞمٜمل،

 أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  ٟمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م ُمٕمنم إٟم٤م: »سم٘مقًمف -ًالماًم قمٚمٞمف- ضمؼميؾ وم٤ٌمذه

ُم٤مً  اًمٌٞم٧م ذم وم٢من واٟمٔمر يمٚم٥ٍم، ضمرو اًمٌٞم٧م ذم وم٢من وم٤مٟمٔمر يمٚم٥م:  ٤مومٞمٝم» ؾمت٤مرة شىمرا

 شمّمػم طمتك ومٚمتٖمػم سم٤مًمّمقرة وُمر سم٤مح٤مء، ُمٙم٤مٟمف وًمٞمٜمْمح َيرج أن سم٤مجلرو ومٛمر  :صقر

 .اًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م وشمّمػم شمتٖمػم أن اًمّمقرة يٛمٙمـ ٓ ،شاًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م

 .اًمرأس ي٘مٓمع أن إٓ :اعمٚم٘مل

 .سمتِمٕمٞمٌف أو ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٢مزاًم٦م إُم٤م اًمرأس، يزول أن إٓ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 قمكم؟ شمٗمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 أو احلًـ سمف ضم٤مء يمٚم٥م ضمرو ط اًمٜمٌل هير حت٧م ومقضمد ومٜمٔمروا :اًمِمٞمخ

 وأزاًمقه اًم٘مرام أظمذوا صمؿ سم٤مح٤مء، ُمٙم٤مٟمف وٟمْمح وم٠مظمرج سمف، ًمٚمٕم٥م صٖمػم وًمد احلًلم،

 إٟمام» :وم٢مذاً  ،-اًمًالم قمٚمٞمف- ضمؼميؾ ومدظمؾ اًمِمجر، يمٝمٞمئ٦م ص٤مر طمتك ؿمٙمٚمف وهمػموا

 يم٤من اًمذي اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م قمٙمس ودراي٦م، رواي٦م، صحٞمح هذا ،شاًمرأس اًمّمقرة

 .دراي٦م وُمقوققم٤مً  رواي٦م، وٕمٞمٗم٤مً 

 ُمـ إًمٞمف أذت اًمذي اعمٕمٜمك قمغم شم٤ًمقمد شمتٛم٦م ًمف هذا احلدي٨م ؿمٞمخٜم٤م، :ُمداظمٚم٦م

 . اًمدراي٦م طمٞم٨م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .شصقرة ومال اًمرأس ىمٓمع وم٢مذا» :ط ىمقًمف وهق :ُمداظمٚم٦م
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 .أطمًٜم٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٗمًف احلدي٨م شمتٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ًمإلؿمٙم٤مل اًم٘م٤مـمع هق هذا ظمػم، اهلل ضمزاك ،فإي :اًمِمٞمخ

 (33:  13:  24/ 525/واًمٜمقر اهلدى)

 صقرة ـَال جيعؾفا افصقر رأس ؿطع

 .شصقرة ومال اًمرأس، ىمٓمع وم٢مذا اًمرأس، اًمّمقرة[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش...ضمؼميؾ أت٤مين» :هريرة أيب طمدي٨م ذم ط ىمقًمف ًمف يِمٝمد[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ،ش...اًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م ومٞمّمػم ي٘مٓمع اًمٌٞم٧م ذم اًمذي اًمتٛمث٤مل سمرأس ومٛمر» :وومٞمف احلدي٨م،

  .صقرة يمال جيٕمٚمف اعمجًؿ اًمتٛمث٤مل أي اًمّمقرة رأس ىمٓمع أن ذم سيح ومٝمذا

 اعمٓمرزة أو اًمقرق قمغم اعمٓمٌققم٦م اًمّمقرة ذم وأُم٤م ىمٚمٜم٤م يمام اعمجًؿ ذم وهذا :ىمٚم٧م

 ٓسمد سمؾ اجلًد قمـ ُم٘مٓمقع يم٠منف ًمٞمٔمٝمر اًمٕمٜمؼ قمغم ظمط رؾمؿ يٙمٗمل ومال اًم٘مامش، قمغم

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام وشمّمػم اًمّمقرة ُمٕم٤ممل شمتٖمػم وسمذًمؽ. سم٤مًمرأس اإلـم٤مطم٦م ُمـ

 وُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء سمام شمٖمؽم وٓ هذا وم٤مطمٗمظ. شاًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م» :واًمًالم

 اًمٓمٌٕم٦م - 234 - 233 صش »اًمزوم٤مف آداب» راضمع. اعمت٠مظمريـ ُمـ أصال أظمذه٤م

 .شاًمث٤مًمث٦م

 .(554/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مـف البد ما إال مطؾؼاً  افتصاوير حرمة

 احلٞمقاٟم٤مت شمّمقير ُمـ اًمؽمهٞم٥م: واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م ذم اعمٜمذري سمقب] 

 [:ىم٤مئالً  اًم٤ٌمب قمغم اإلُم٤مم ومٕمٚمؼ وهمػمه٤م، اًمٌٞمقت ذم واًمٓمٞمقر

 أو واًمريِم٦م، سم٤مًم٘مٚمؿ صقرت وؾمقاء جمًٛم٦م، همػم أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء :ىمٚم٧م
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 ذم سمٞمٜمتف يمٜم٧م ويمام وٟمحقه٤م، اًمٌٜم٤مت يمٚمٕم٥م ُمٜمف ٓسمد ُم٤م إٓ طمرام ذًمؽ يمؾ سم٤مًٔم٦م،

 سملم واًمتٗمريؼ ،شواحلرام احلالل أطم٤مدي٨م حت٘مٞمؼ ذم اعمرام هم٤مي٦م» ذم صمؿ شاًمزوم٤مف آداب»

 يدقمل ممـ يمثػم هب٤م اسمتكم قمٍمي٦م فم٤مهري٦م اًمٞمدوي٦م واًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقرة

 واًمتامصمٞمؾ إصٜم٤مم يٌٞمح ُمـ ُمثؾ إٓ ُمثٚمٝمؿ وُم٤م اعمحٛمدي٦م، سم٤مًمًٜم٦م يتٗم٘مٝمقا  ومل اًمٕمٚمؿ،

 اؿمتط ُمـ هٜم٤مك أن أقمٚمؿ هذا أىمقل طملم وأن٤م! سم٤مًمٞمد شُمٜمح٧م ومل سم٤مًٔم٦م، صٜمٕم٧م اًمتل

 وزن ٓ وه١مٓء زُمٜمٞم٤ًم، حتريام طُمرُم٧م أهن٤م سمزقمؿ واًمتامصمٞمؾ اًمّمقر وم٠مب٤مح اًمْمالل، ذم

 .اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م وظم٤مًمٗمقا  اًمًٚمػ إمج٤مع سمذًمؽ ظمرىمقا  ٕهنؿ هلؿ

 [2 طم٤مؿمٞم٦م 2224/ 3 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 تصاوير ؾقف إشالمل معرض إؿامة حؽؿ

 :اًمت٤مًمٞم٦م إُمقر قمغم حيتقي إؾمالُمل ـم٤مسمع ذي ُمٕمرض إىم٤مُم٦م طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمّمقرة؟ ُمرومقىم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمقاوٞمع قمغم حتتقي ُمٕمٚم٘م٦م ٓومت٤مت

 يٕمٜمل؟ أؿمخ٤مص صقر يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 وهمػمه٤م حم٤مضات ُمـ ومٞمديق أذـم٦م قمرض...أرواح.. .أؿمخ٤مص :ُمداظمٚم٦م

 .إؾمالُمًٞم٤م يٓم٤مسم٘مٝم٤م ٓ آؾمؿ أن وًمق يًٛمقهن٤م ُم٤م ُمثؾ يم٠من٤مؿمٞمد،

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اجلقاب قمٜمدٟم٤م ٟمحـ.. ذًمؽ همػم إمم إؾمالُمٞم٦م ُمٕمٚمقم هق يمام ُمنطمٞم٤مت..:ُمداظمٚم٦م

: يٕمٜمل.. .يم٤معمقًمد، اعمٜم٤مؾم٦ٌم طم٥ًم: ي٘مقل وهذا ُمٜمؽ، اًمًامع ٟمريد ًمٙمـ ُمٕمروف،

 .اجلقاب ؾمامع يريدون ًمٙمـ ُمٕمروف هلل احلٛمد واجلقاب يمٚمٝم٤م، إؿمٞم٤مء هذه

ٟمٞم٦م هذه نإ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ  .ؾمٚمٗمٞم٦م همػم إظمقا

 .. رأجتؿ هؾ: أىمقل أن٤م

 (33:53:23/ (17) ضمدة ومت٤موى)
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 افػقتقؽراؾقة افصقر حؽؿ

: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػميـ هلل واحلٛمد اًمٞمقم دمد هذا اًمّمقر، حتريؿ :اًمِمٞمخ

 هٜم٤م ًمٚمّمقر، اًمتحريؿ ٟمّمقص قمٓمٚمٜم٤م أجًْم٤م طمالل هذا ذم ىمٞمؾ إذا وإٓ طمرام، هذا

 اعمزقمقم ذًمؽ ئمؾ اًمذي اًمّمٜمؿ هذا مجٞمًٕم٤م، شمٕمٚمٛمقن يمام أن أن٤م: سمًٞمٓم٦م وىمٗم٦م ٟم٘مػ

ًٓ  سمٕمض وراء سمٕمْمٝم٤م هٜم٤مك أصٜم٤مم شمٓمٚمع زر يم٦ًٌم هن٤مًرا ًمٞماًل  ومٞمف يٜمح٧م ومٜم٤من سم٠منف  أؿمٙم٤م

ًٟم٤م،  هذه! شمرى آظمره، إمم سمالؾمتٞمؽ ُمـ ومٞمف.. رظم٤مم ُمـ ومٞمف.. اًمٜمح٤مس ُمـ ومٞمف وأخقا

 وإٟمام! أصٜم٤مًُم٤م؟ ًمٞم٧ًم هذه آٓت، وسمقاؾمٓم٦م زر يم٦ًٌم سمقاؾمٓم٦م شمّمدر اًمتل إصٜم٤مم

 سملم ومرق ٓ يم٤من إذا! مج٤مقم٦م؟ ي٤م وهذا هذه سملم اًمٗمرق ُم٤م أج٤مًُم٤م، هٙمذا شمٜمح٧م اًمتل هل

 سم٤مًمريِم٦م شمّمقر صقرة سملم أجًْم٤م ومرق ومال أًم٦م، سمٓمريؼ يّمدر صٜمؿ وسملم يٜمح٧م صٜمؿ

 ..ؿمٙمٚمٞم٤مت هذه يمؾ وسمٚمحٔم٦م، زر سمٙم٦ًٌم شمّمقر صقرة وسملم واًم٘مٚمؿ

 ...:ُمداظمٚم٦م

 اح٤مء قمغم شمٔمٝمر اًمتل اًمّمقرة وهذه! اهلل ؾمٌح٤من اإلٟم٤ًمن، صقرة :اًمِمٞمخ

 سمزوال زائٚم٦م أو صم٤مسمت٦م، صقرة هذه اعمرآة ذم يراه٤م اًمتل اًمّمقرة: ي٘مقل وهمػمك! صم٤مسمت٦م؟

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن شم٘مقل أن ًمزُمؽ وإٓ أظمل ي٤م هذا قمغم ي٘م٤مس ٓ هذا اًمِمخص؟

 يزيـ وأن اعمرآة ذم اإلٟم٤ًمن يٜمٔمر أن وأضم٤مز طمرم مل هق وم٢مًذا اًمتّمقير، طمرم اًمًالم

 وُم٤م اًمٙمالم هذا شم١ماظمذين، وٓ اًمقاىمع ذم هذا وًمذًمؽ ُمًٚمؿ، ي٘مقًمف ُم٤م هذا ٟمٗمًف؟

 احلٙمؿ اًمنمقمل، احلٙمؿ ومٝمؿ قمـ اًمٜم٤مس شمٍمف اًمتل إؾم٤ٌمب مجٚم٦م ُمـ هق يِمٌٝمف

 ٓ َوَرسم َؽ  وَمال: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ٟمًتحي أن يًتقضم٥م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمنمقمل

ُٛمقكَ  طَمت ك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿ   سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙم  ًِ  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم ٤م طَمَرضًم٤م َأنُٗم

ٚم ُٛمقا  ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  اًمّمقرة اًمرؾمقل طمرم مل: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل هؾ وم٤مٔن [65:اًمٜم٤ًمء﴾ ]شَم

 اح٤مء، ذم صقرة أو٤مقم٧م أو اعمرآة، صقرة ا وأو٤مقمق.. .قم٤مئِم٦م؟ سمٞم٧م ذم يم٤مٟم٧م اًمتل

ُ  َوَأطَمؾ  ﴿: يمٝمذا ًمٞمس هذا ٌَٞمْعَ  اّلل  مَ  اًْم سَم٤م َوطَمر   اقمؽموقا  اعمنميمقن [175:اًمٌ٘مرة] ﴾اًمر 

 وسملم اهلل أطمؾ ُم٤م سملم ومرىًم٤م هٜم٤مك ٕن اًمرسم٤م؟ وحيرم اًمٌٞمع يٌٞمح اًمًالم قمٚمٞمف حمٛمد ح٤مذا
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 ىمْم٤مء وومٞمف متتع ومٞمف اًمزواج ذًمؽ، وٟمحق اًمزٟم٤م وطمرم اًمزواج أب٤مح أنف يمام طمرم، ُم٤م

 طمٞم٨م ُمـ هذا ُمـ هذا أجـ ًمٙمـ اًمِمٝمقة، ىمْم٤مء وومٞمف متتع ومٞمف أجًْم٤م واًمزٟم٤م اًمِمٝمقة،

 قمـ زال رء، ٓ أُمره٤م؟ قم٤مىم٦ٌم ُم٤م اًمّمقرة هذه يمٞمػ اعمرآة، ذم اًمّمقرة!... اًمٕم٤مىم٦ٌم؟

 ذم وٟمْمٕمٝم٤م وٟمْمخٛمٝم٤م وٟمٙمؼمه٤م اًمٞمقم ٟمّمقره٤م اًمتل اًمّمقر أُم٤م اًمّمقرة، زاًم٧م اعمرآة

 .ُمثاًل  يًتقي٤من ٓ يمٝمذه؟ اًمّمقرة هذه: ي٘م٤مل هؾ اعمج٤مًمس صدور

 أن إمم... جيرٟم٤م وأٓ وم٘مٝمٜم٤م وذم ديٜمٜم٤م ذم وضمؾ قمز اهلل ٟمت٘مل أن جي٥م أنٜم٤م: اعمٝمؿ

 حتدث اًمذيـ اًمٞمٝمقد ومٞمف وىمع ومٞمام ومٜم٘مع احلٞمؾ سم٠مدٟمك وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل طمرم ُم٤م ٟمًتحؾ

 اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ىمقًمف ُمثؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمٝمؿ

 ًمٕمـش.. صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص هذا اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ـَ  ُِم ِذي  اًم 

ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمر   اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؿم٤مر [263:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم ٧ْم  ـَمٞم 

 ومٝمؾ اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرم رسمٜم٤م اًمٞمٝمقد ُمـ ومٌٔمٚمؿ أي٦م، هذه إمم اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم

 ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا قمٚمٞمف، اطمت٤مًمقا  وإٟمام يّمؼموا مل اًمٕم٤مدل؟ اإلهلل احلٙمؿ قمغم اًمٞمٝمقد صؼم

: مجٚمقه٤مش ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 هب٤م وإذا حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًمْمخٛم٦م اًم٘مدور ذم اًمِمحقم أخ٘مقا  ذوسمقه٤م،: أي

 هذا: هلؿ وىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من هلؿ ومزيـ اًمٓمٌٞمٕمل، اًمِمٙمؾ همػم ؿمٙمؾ آظمر، ؿمٙماًل  شم٠مظمذ

 يزال ٓ اًمِمحؿ أُم٤م اًمِمٙمؾ سمتٖمػم هلؿ؟ زيـ سمام وضمؾ، قمز اهلل طمرُمف اًمذي هق ًمٞمس

 سم٥ًٌم اهلل ًمٕمٜم٦م وم٤مؾمتح٘مقا  اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل اًمؽميمٞم٥م طمٞم٨م ُمـ ؿمحاًم  هق

 قمغم اطمت٤مًمقا  ًمٙمـ اًم٧ًٌم يقم اصٓم٤مدوا ُم٤م أهنؿ ُمٜمٝم٤م اًمتل اهلل طمرُم٤مت قمغم اطمتٞم٤مهلؿ

 ًمق ًمٞمحّمٚمقه يم٤مٟمقا  أهنؿ يٛمٙمـ ُم٤م اًمّمٞمد ُمـ ومحّمٚمقا  إطمد ًمٞمقم ومحٍموه اًمًٛمؽ

 .اًم٧ًٌم يقم ومٕماًل  اصٓم٤مدوا

 ؾمٌؼ يمام إوًملم اًمٙم٤مومريـ اشم٤ٌمع قمـ اعمًٚمٛملم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك ًمذًمؽ

 يمام.. ؾم٥ٌم ُم٤م: ومٜم٘مقل اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم قمغم ٟمحت٤مل أٓ ذًمؽ وُمـ آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤م أن

 إٟمام هٜم٤مك، اعمقوققم٦م إظمرى اًمّمقرة قملم هل ُمقوققم٦م، هٜم٤م صقرة: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل
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 ؾمٌح٤من طمالل، ومٝمل ومقشمقهمراومٞم٦م صقرة وهذه طمرام، ومٝمل يدوي٦م صقرة هذه اًمٗمرق

 ح٤م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، اظمتالف ؾمقى اًمّمقرشملم سملم اًمٗمرق ُم٤م: أىمقل أن إٓ يٌؼ مل! اهلل

 وهل اعمّمقرة أًم٦م صقرت ح٤م هذه طمرام، هذا ذًمؽ وٟمحق واًمريِم٦م سم٤مًم٘مٚمؿ صقرت

 شمٚمؽ صقر اًمذي اعمزقمقم اًمٗمٜم٤من ُمـ اًمّمقرة أداء طمٞم٨م ُمـ سمٙمثػم أدق ؿمؽ سمال

 فم٤مهري٦م وأؾمٛمٞمٝم٤م احل٤مض اًمٕمٍم ُمّم٤مئ٥م ُمـ اًمقاىمع ذم هذه: أىمقل أن٤م سمٞمده، اًمّمقرة

 ًمٙمـ وٟمحؽمُمٝمؿ ٟمجٚمٝمؿ اًمذيـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم ومٞمٝم٤م وىمع قمٍمي٦م فم٤مهري٦م قمٍمي٦م،

 ؾمقى سمٞمٜمٝمام ومرق وٓ وهذه هذه سملم يٗمرىمقن ومٝمؿ ي٘م٤مل، يمام اًمٕم٤مملَ  زًم٦م اًمٕم٤مملِ  زًم٦م

 .اًمقؾمٞمٚم٦م

 ي٤ًمل اًمذي واًمِمحؿ طمرام، ومٝمذا اًمداسم٦م ُمـ ي١مظمذ اًمذي اًمِمحؿ سملم اًمٗمرق ُم٤م

 ٟم٘مػ أٓ يٜمٌٖمل ًمذًمؽ آطمتٞم٤مل، هذا ؾم٥ٌم ُمـ هلل طم٤مؿم٤م! طمالل؟ ومٝمذا اًمٜم٤مر سمقاؾمٓم٦م

 يًتٗمٞمدوا أن اًمٕمٍم سم٠مهؾ واعمٗمروض قمٍمي٦م، فم٤مهرة هذه: أىمقل اًمِمٙمٚمٞم٤مت، قمٜمد

 ط اهلل رؾمقل هنك: »ذم أطمدهؿ ىم٤مل اًمذيـ اًم٘مداُمك اًمٔم٤مهر أهؾ سمٕمض مجقد ُمـ

 ُمـ ىم٤مئٚمٝمؿ وم٘م٤مل ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ صحٞمح طمدي٨م هذاش اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ

 اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٗم٤مرغ اإلٟم٤مء ُمـ اًمٌقل هذا أراق صمؿ وم٤مرغ إٟم٤مء ذم سم٤مل وم٢مذا: اًمٔم٤مهري٦م

ش اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ اهلل رؾمقل هنك: »طمدي٨م ومٞمف صدق ُم٤م ٕنف مل؟ ضم٤مئز هذا

 ُم٤م! اهلل ؾمٌح٤من ي٤م ًمٙمـ اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ذم سم٤مل اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل ُم٤م اًمرضمؾ طم٘مٞم٘م٦م

 ٟمٗمس هق اًمٗمرق قمكم؟ ومٝمٛم٧م اًمّمقرشملم، سملم يم٤مًمٗمرق اًمٗمرق اًمّمقرشملم؟ سملم اًمٗمرق

 ذم اًمٌقل قمـ هنك: »احلدي٨م هذا ذم اعمٗمًدة حتّمؾ أٓ اًمٖم٤مي٦م اًمّمقرشملم، سملم اًمٗمرق

 اعمح٤مومٔم٦م احلدي٨م هذا ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مّمد ُم٤م أىمؾ: يٕمٜملش اًمرايمد اح٤مء

 يمثػًما  اًمٌقل يٙمقن سم٠من َيتٚمػ وهذا ـمٝم٤مرشمف، قمغم اعمح٤مومٔم٦م يٙمـ مل إن اح٤مء ٟم٘م٤موة قمغم

 إؾمقأ  أو اح٤مء ٟم٘م٤موة قمغم طم٤مومظ ُم٤م أنف اًمٜمتٞمج٦م شمٙمقن أن وم٢مُم٤م اًمٕمٙمس أو ىمٚمٞماًل  واح٤مء

 .اح٤مء ـمٝم٤مرة قمغم طم٤مومظ ُم٤م

 اًمّمقرة وسملم ُم٤ٌمذة، احلدي٨م قم٤مجلٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه سملم ومرق هٜم٤مك ًمٞمس

 اًمٗم٤مرغ اإلٟم٤مء ذم ُم٤م أراق صمؿ وم٤مرغ إٟم٤مء ذم سم٤مل إذا: وم٘م٤مل اًمٔم٤مهري ختٞمٚمٝم٤م اًمتل إظمرى



   اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 سم٤مل ُم٤م ؾمٚمٞمؿ، يمالم: قمرسمٞم٦م أىمقل أن٤م اًمرايمد، اح٤مء ذم يٌؾ مل ٕنف ضم٤مز: اًمرايمد اح٤مء ذم

 سملم ومرق ٓ: أىمقل يمذًمؽ اًمّمقرشملم، سملم ومرق ٓ ووم٘مًٝم٤م ذقًم٤م ًمٙمـ اًمرايمد، اح٤مء ذم

 يٕمٞمد اًمت٤مريخ ًمٙمـ ُمْم٧م زُمٜمٞم٦م فم٤مهري٦م وشمٚمؽ قمٍمي٦م فم٤مهري٦م هذه اًمّمقرشملم، شمٚمؽ

 .ٟمٗمًف

 (33:36:18/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 وافػقتقؽرادم افقدوي افتصقير بغ يػرق مـ ظذ افرد

 سم٤معمزُمػم ٟمحتف اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا اًمٜمح٧م صقر: إول اًم١ًمال :اًم٤ًمئؾ

 صقر صمؿ واًمٗمرؿم٤مة، سم٤مًم٘مٚمؿ اإلٟم٤ًمن يرؾمٛمٝم٤م اًمتل اًمرؾمؿ صقر صمؿ واًمِم٤ميمقش،

 ذم ًمٚمّمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم إظمػم واًم١ًمال واطمدة، عمرة اإلٟم٤ًمن يّمقر اًمتل سم٤مًمٙم٤مُمرا 

 يمؾ ُم٤مشمٞمٙمل،قشمأو يِمٖمٚمٝم٤م وهق قمٜمٝم٤م مت٤مُم٤مً  ُمٕمزل ذم اإلٟم٤ًمن يٙمقن ىمد اًمتل اًمٗمٞمديق

 ُمـ ًمف اعمّمقر يٙمقن أن سملم شمّمقري ذم قمٜمدي ومرق هٜم٤مك أن ؿمؽ ٓ اًمّمقر هذه

 أي اًمّمقرة شمٙمقيـ ذم ًمف ًمٞمس أنف أظمر واًمٗمرق واعمْم٤مه٤مة، اًمٗمٜمل وؾمٕمتف وضمداٟمف

 اعمختٚمٗم٦م، إوقاء ظمالل وُمـ اًمٕمدؾم٤مت ظمالل ُمـ يتؿ اًمّمقرة شمٙمقيـ ٕن ؾم٥ٌم،

 اًمذي واإلٟم٤ًمن سم٤معمزُمػم يٜمح٧م أو سمٞمده يرؾمؿ اًمذي اعمّمقر سملم ومرق ؿمٞمخ ي٤م ومٝمٜم٤مك

 اًمتقوٞمح؟ ٟمرضمق اًمٗمٞمديق، اًمٙم٤مُمػما  أو اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م سم٤مًمٙم٤مُمػما  اًمّمقر يّمقر

 اًمّمٜمٕمل؟ اًمٗمرق قمـ أم اًمنمقمل، اًمٗمرق قمـ شمتٙمٚمؿ ومرق: شم٘مقل ح٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمّمٜمٕمل :اًم٤ًمئؾ

 أطمدهؿ يم٤من اًمٜمح٤مشملم أو زقمٛمقا  اًمٗمٜم٤مٟملم أن شمٕمرف ٧مأن أن هيٛمٜم٤م، وُم٤م :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمِم٤ميمقش شمٕمجٌف اًمتل اهلٞمئ٦م ذم اًمّمٜمؿ َيرج طمتك ـمقآً  وأج٤مُم٤مً  ًمٞم٤مزم يٛمٙم٨م

 مل ح٤م صمؿ ًمف صٜمامً  يٜمح٧م اؾمتٛمر اًمذي اًمٓمٚمٞم٤مين سمذاك شمذيمرين أن٧م ًمٕمٚمؽ واعمزُمػم،

 شمدري؟ هؾ اؾمٛمف، ُم٤م طمٓمٛمف، يٕمجٌف

 .أنجٚمق ُم٤ميٙمؾ :ُمداظمٚم٦م
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 اًمّمقرة شمٓمٚمع اهلدف إمم شمقضمٞمٝمٝم٤م ُمع زر يم٦ًٌم اًمٙم٤مُمػما  ُمثؾ اًمٞمقم اعمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 اًمٓمالب يم٤مٟمقا  ومٞمٝم٤م، يمٜم٧م أن٤م اًمتل آسمتدائٞم٦م اعمدرؾم٦م ذم اًمرؾمؿ ُمٕمٚمؿ أذيمر أن٤م سمٚمحٔم٦م،

 يٜم٤مدي ضم٤مٟم٥م ذم هق ي٘مٕمد إًمخ،. .يٚمٕمٌقا  ويٌتدئقا  اًمٗمرص٦م إمم اًمٗمًح٦م إمم َيرضمقا 

 اًمٓمٌِمقرة يٛمًؽ شمٕم٤مل،! ومالن ي٤م اًمٚمقطم٦م، سمجٜم٥م ضم٤مًمس وهق اًمٓمالب ُمـ ـم٤مًم٥م

 سمٙمثػم، أهع اًمٙم٤مُمػما  ًمٙمـ سمنقم٦م، مت٤مُم٤مً  هق يمام اًمقًمد صقرة ويٓمٚمع يٕمٛمؾ هذه

 ُمـ أصٜم٤مم شم٠ميت أوروسم٤م ذم أن٧م شمٕمرف أن ىمٌؾ، ذي قمـ مت٤مُم٤مً  اظمتٚمٗم٧م إذاً  وم٤مًمقؾم٤مئؾ

 اًمٌٓمر، طم٥ًم قمغم ذه٥م ُمـ يٙمقن وىمد ومْم٦م ُمـ يٙمقن وىمد اًمٜمح٤مس ُمـ أو رظم٤مم

 اًمٗمٜم٤مٟملم شمٕمج٥م اًمتل اًمّمقرة هبذه أظمرضمٝم٤م اًمذي اؾمتٛمر وٓ سم٤مإلزُمػم ٟمح٧م ُم٤م هذا

 هذا؟ قمروم٧م زر، سمٙم٦ًٌم إٓ طم٘مٞم٘م٦م

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 وُمًٜمٜم٤مت آٓت قمدة قمغم ريم٥م اًمذي اًمْمخؿ اجلٝم٤مز هذا ًمٙمـ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ُمـ ؾمقاء إصٜم٤مم قمنمات ًمؽ يٙمرر زر سمْمٖمٓم٦م سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء ووصؾ إًمخ،.. وو

 ختتٚمػ اًمّمقرة أن طمٞم٨م ُمـ ٟمحـ سمدٟم٤م ُم٤م إًمخ،. .أو اًمٗمْم٦م أو اًمٜمح٤مس أو احلديد

 صٜماًم؟ هذا أخٞمس واطمدة، اًمٜمتٞمج٦م أخٞم٧ًم اًمّمٜمع، طمٞم٨م ُمـ اًمّمقرة قمـ

 اعمْم٤مه٤مة؟ ٟمٞم٦م اًم٘مٚم٥م، ذم اًمٜمٞم٦م ًمٙمـ صح، :اًم٤ًمئؾ

 إٟم٤ًمن ومًقاء اًمّمٜمع، طمٞم٨م ُمـ ٟمحٙمل قمؿ أن ٟمحـ ؿمقي٦م، زم اؾمٛمح :اًمِمٞمخ

ء أو اًمّمٗمراء سم٤مًمريِم٦م أو احلؼم سم٘مٛمٚمف أو اًمرص٤مص سم٘مٚمٛمف صقر  أو ؿمٙمؾ أو اخليا

 هبذه أذيمر وأن٤م صقرة، وهذه صقرة هذه واطمدة، اًمٜمتٞمج٦م سم٤مًمٙم٤مُمػما، أظمػماً  إًمخ،. .أو

 .اًمٕمٍمي اًمٔم٤مهري اجلٛمقد إلسمٓم٤مل يِمػم هذا وًمٕمؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 وًم٘م٤مء اًمدقمقة ؾمٌٞمؾ ذم طمٚم٥م إمم اًمِمامل إمم دُمِمؼ ُمـ أذه٥م ؿمٝمري٤مً  [يمٜم٧م]

 ُمـ وسمٞمٜمف سمٞمٜمؽ ؿمٌف ومٞمف ؿم٤مب، ُمٕمل ومريم٥م اًمٕمجقز، سمًٞم٤مريت ومرضمٕم٧م هٜم٤مك، اإلظمقة

 وًمٞمس سمحدي٨م، ـمٌٕم٤مً  اًمٓمريؼ هذا ٟم٘مٓمع ومٜمريد وؾمقداء، يمث٦م حلٞمتف اهلل ؿم٤مء ُم٤م طمٞم٨م

 سم٤مًمذات، اعمقوقع هذا ُمقوقع ومتح ُمٗمٞمد، سمحدي٨م وإٟمام اًمٜم٤مس، ؾم٤مئر ي٘مٓمٕمف يمام
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 ومٝمل اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ومرق ومٞمف أنف شمًٛمٕمقن يمام ؾمامقم٤مً  ومٝمق اًمّمقر، ُمقوقع

 أين أخٝمٛمٜمل اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ ذم وضمؾ قمز اهلل ُم٤ٌمطم٦م، ومٝمل اًمِمٛمًٞم٦م واًمّمقر ،حمرُم٦م

 ذم ًمف شمٚمٛمٞمذاً  زار وم٤موالً  ؿمٞمخ٤مً  أن زقمٛمقا : ًمّم٤مطمٌل وم٘مٚم٧م أيت، سم٤محلدي٨م أتحدث

 وم٘م٤مل اعمٙم٤من، صدر ذم اًمِمٞمخ صقرة.. صقرشمف قمغم سمٍمه وىمع ضمٚمس ومٚمام سمٞمتف،

 دظمقل متٜمع وأهن٤م طمرام واىمتٜم٤مئٝم٤م اًمّمقر أن قمٚمٞمٙمؿ أدرس أخؿ اسمٜمل ي٤م أن٤م: ًمتٚمٛمٞمذه

 إًمخ؟. .أل أل اًمّم٤محللم إت٘مٞم٤مء شمالُمذيت ُمـ أقمرومؽ وأن٧م اعمالئٙم٦م،

 ُم٤م ٓ،: ًمف ىم٤مل ويمامًمؽ، أظمالىمؽ ٕتذيمر قمٚم٘متٝم٤م أن٤م! اًمِمٞمخ ؾمٞمدي ي٤م: ًمف ىم٤مل

 إمم اًمِمٞمخ ومٕم٤مد أج٤مم، وضم٤مءت أج٤مم وراطم٧م اًمّمقرة، وأنزل اًمتٚمٛمٞمذ وم٤ًمرع جيقز،

! اسمٜمل ي٤م هذا ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُمٙم٤مهن٤م، ذم اًمّمقرة يرى هق وإذا أظمرى، ُمرة شمٚمٛمٞمذه زي٤مرة

 أن٤م وًمٙمٜمل! ؾمٞمدي ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م؟ اًمزي٤مرة ذم هذا قمٚمٞمؽ أنٙمرت أن٤م أخٞمس

 صقرة يم٤مٟم٧م ومتٚمؽ اًمِمٛمًٞم٦م، واًمّمقرة اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة سملم اًمتٗمريؼ ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م

 .وم٘مٞمٝم٤مً  هت ىمد أن٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ًمف ىم٤مل ؿمٛمًٞم٦م، ومّمقرة هذه أُم٤م يدوي٦م

 فم٤مهري٦م شمِمٌف ٕهن٤م ُمثٚمٝم٤م، قمٜمد ي٘مػ أن عمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م هذه

 اجلٛمقد إؾمػ ُمع قمٚمٞمٝمؿ همٚم٥م ًمٙمـ إوم٤موؾ، اًمٕمٚمامء سمٕمض هب٤م ي٘مقم ىمديٛم٦م

 يٓمٚمع رأؾمف، ؿمٕمر حيٚمؼ جيقز ُم٤م اعمحرم: ُمثالً  إُمثٚم٦م، ُمـ قمديد ذًمؽ وذم اًمٗم٘مٝمل،

ـْ  وَمِٗمْدَي٦مٌ ﴿ ومدي٦م قمٚمٞمف ٍؽ  َأوْ  َصَدىَم٦مٍ  َأوْ  ِصٞم٤َممٍ  ُِم ًُ  أزال ًمق ًمٙمٜمف: ىم٤مل ،[296:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُٟم

 جيقز، هذا: وم٢مذاً  طمٚمؼ، ُم٤م هذا سمٞمده هٙمذا وقمٛمؾ هٙمذا دهـ سمدواء سمٕمالج اًمِمٕمر

: ىم٤مل صحٞمح، طمدي٨م ،شاًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :وأظمرى

 ًمٗمٔمف قمٚمٞمف صدق ُم٤م ٕنف ح٤مذا؟ ضم٤مز، اح٤مء ذم اإلٟم٤مء ذم ُم٤م أراق صمؿ إٟم٤مء ذم سم٤مل أنف ومٚمق

 ذم سم٤مل هذا اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل ُم٤م هذا اًمرايمد، اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك: احلدي٨م ًمٗمظ

 سم٤مل أنف يّمدق ٓ ٕنف ح٤مذا؟ ضم٤مز، هذا اًمرايمد، اح٤مء ذم ومرهمف صمؿ وُمأله اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء

 هنل ُمـ اعم٘مّمقد أن اإلٟم٤ًمن يٗمٝمؿ واًمتٗمٙمر اًمٗم٘مف ُمـ سم٘مٚمٞمؾ ًمٙمـ اًمرايمد، اح٤مء ذم

 يٙمقن ٕنف يتٜمجس ٓ وم٘مد اح٤مء، قمغم اعمح٤مومٔم٦م هق اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ اًمرؾمقل

 أراد ومٝمق ؾمٞمتٚمقث، إىمؾ قمغم ًمٙمـ ىمٚمٞمؾ، اًمٙمثػم ًمٚمامء سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٌقل ُمثاًل، يمثػم ُم٤مء
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 .اح٤مء ٟم٘م٤موة قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 هذه يت٘مّمد ي٠ميت ُم٤م هذا، اح٤مء ذم يٌقل يٌقل يريد ح٤م اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس وقم٤مدة

نف: وم٘م٤مل اًمٔم٤مهري هذا قمٜمٝم٤م حتدث اًمتل اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة  صمؿ وم٤مرغ إٟم٤مء ذم سم٤مل ومٚمقأ

 همػم ٕهن٤م اًمّمقرة هلذه شمٕمرض ُم٤م ضم٤مز، اًمرايمد اح٤مء ذم هذا اإلٟم٤مء ُمـ اًمٌقل هذا أراق

 اعمح٤مومٔم٦م هق احلدي٨م ذم اًمٍميح هنٞمف ُمـ اًمٖم٤مي٦م ًمٙمـ حمْم٦م، ظمٞم٤مًمٞم٦م هل وإٟمام قمٛمٚمٞم٦م،

 إظمرى؟ سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٖم٤مي٦م هذه طمّمٚم٧م ومٝمؾ ـمٝم٤مرة، أو ٟم٘م٤موة اح٤مء قمغم

 .ٓ :اجلقاب

 . آظمر ؾم١مال :اًم٤ًمئؾ

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 هذه: ُمث٤مل يّمقر، سم٤مًمذي سم٤مًمؽ ومام اًمتّمقير قمـ ُمٜمٝمل يّمقر اًمذي هذا :اًم٤ًمئؾ

ٟمٜم٤م أن٘مٚمٝم٤م أن أريد اجلٚم٦ًم  ٟمّمقره٤م؟ أن شمًٛمح هؾ أوروسم٤م ذم إلظمقا

 .اجل٤مهٚملم ُمـ أيمقن أن سم٤مهلل أقمقذ سم٤مهلل، أقمقذ :اًمِمٞمخ

 .ُمثالً  اًمٗمٞمديق ذم :اًم٤ًمئؾ

 يّمقر؟ ٓ أم يّمقر اًمٗمٞمديق :اًمِمٞمخ

 .ـمٌٕم٤مً  يّمقر :اًم٤ًمئؾ

 ُمّمقر؟ ًمٞمس أم ُمّمقر اؾمٛمف اًمٗمٞمديق يًتٕمٛمؾ واًمذي :اًمِمٞمخ

 .هذه اًم٘مّم٦م قمغم أن اشمٗم٘مٜم٤م ُمّمقر، :اًم٤ًمئؾ

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ُمًٛمقطم٦م؟ هذه إـمٗم٤مل شمٌع واًمٌٜم٧م إـمٗم٤مل ًمّمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .سمٞمتٞم٤مً  يم٤من ُم٤م ُمٜمٝم٤م اعمًٛمقح ُمًٛمقطم٦م، هل ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ
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 اًمٌٞم٧م؟ ذم ُمّمٜمقع :اًم٤ًمئؾ

 وٟمحق اعمٜمزل وشمدسمػم سم٤مخلٞم٤مـم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م قمغم اًمٗمت٤مة متريـ ٕضمؾ ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 أثامهن٤م ٟمدومع أوًٓ  ضم٤مهزة لواًمْمال اًمٙمٗمر سمالد ُمـ هذه سم٤مًمدُمك ٟم٠ميت أن أُم٤م ذًمؽ،

 واًمٗمًؼ اًمٙمٗمر سمالد ُمـ اًمٙم٤مومرة واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات ٟمًتجٚم٥م: وصم٤مٟمٞم٤مً  ٦م،سم٤مهٔم

 أبدًا، جيقز ٓ سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م فمٚمامت ُمّم٤مئ٥م هذه اإلؾمالم، سمالد إمم واًمٗمجقر

 ُمألت ىمد اًمتامصمٞمؾ هذه ودمد إٓ سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ُم٤م وم٘مّؾ  اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن اسمتكم مم٤م وهذا

 .ُمًتثٜمك ًمٞمس هذا ٓ ُمًتثٜمك، هذا أن سم٤مؾمؿ اًمٌٞم٧م،

 هب٤م ُمٝمتٛملم يٙمقٟمقا  وأن هل٤م يتٜمٌٝمقا  أن اًمٕمٚمؿ ـمالب قمغم جي٥م ىم٤مقمدة وهٜم٤مك

 أسح شمٙمقن وىمد أظمرى سمٕم٤ٌمرة. ي٘م٤مس ٓ ومٕمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مس ظمالف قمغم يم٤من ُم٤م: وهل

 اجلزء هذا قمغم ي٘م٤مس ومال ضمزء ُمٜمف اؾمتثٜم٤مء ضم٤مء صمؿ حمرُم٤مً  أصٚمف يم٤من ُم٤م: وأووح

 اًمذي إٟمام اًمٕم٤مم، سم٤مًمٜمص ُمِمٖمقًم٦م شمزال ٓ إظمرى إضمزاء هذه ٕن أظمرى، أضمزاء

 أظمرى، أؿمٞم٤مء اعمًتثٜمك هبذا ٟمٚمحؼ أن أُم٤م سمف، وٟم١مُمـ ُمًتثٜمك هذا: ومٜم٘مقل اؾمتثٜمل

 أجـ ُمـ إـمٗم٤مل ومٚمٕم٥م اًمٕم٤مم، اًمٜمص ُمـ أظمرى أضمزاء قمٓمٚمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  سمف أخح٘مٜم٤م ومٙمٚمام

 ضمقازه٤م؟ دًمٞمؾ ٟمحـ أظمذٟم٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمًٚمٞمؿ سمٌٜم٤مهت٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م طمدي٨م: وم٘مط طمديث٤من قمٜمدٟم٤م

 ضمٜم٤مطم٤من ًمف ومرس وومٞمٝم٤م سمٞمتٞم٦م اًمٚمٕم٥م هذه ومٙم٤مٟم٧م ُمٕمٝم٤م، يٚمٕمٌـ هل٤م ضم٤مرات اًمًالم

! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م ضمٜم٤مطم٤من؟ هل٤م ومرس! قم٤مئِم٦م ي٤م: ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، دظمؾ ح٤م واًمرؾمقل

 اًمًالم قمٚمٞمف ومْمحؽ أضمٜمح٦م؟ ذوات يم٤مٟم٧م اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ أن يٌٚمٖمؽ أخؿ

 .وؾمٙم٧م

 يقم أوٓدٟم٤م ٟمّمقر يمٜم٤م: ىم٤مًمقا  قمٜمٝمؿ اهلل ريض إنّم٤مر أن: اًمث٤مين احلدي٨م

 طمتك واًمنماب اًمٓمٕم٤مم قمـ هب٤م ٟمٚمٝمٞمٝمؿ اًمٕمٝمـ ُمـ اًمٚمٕم٥م هلؿ وٟمّمٜمع قم٤مؿمقراء

 ٟمٚمحؼ أن أُم٤م اًمٌٞمتٞم٦م، اعمٜمزًمٞم٦م اًمٚمٕم٥م هذه ضمقاز أظمذٟم٤م وذاك احلدي٨م هذا ُمـ. اعم٤ًمء

 .اجلقاز قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد ومٝمذا أوروسم٤م ُمـ شم٠ميت اًمتل اًمٚمٕم٥م هذه هب٤م
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 ٓ وهذا هٙمذا هذا أن وًمدي أقمٚمؿ طمتك أرؾمؿ أن٤م إذا: اًمرؾمؿ هٜم٤م سمس :اًم٤ًمئؾ

 جيقز؟

 شمٗمٝمٛمف أن شمريد ُم٤م ُمٜمؽ يٗمٝمؿ ٓ اًمٓمٗمؾ يم٤من إذا اإلـمالق، قمغم هذا ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 داظمؾ يمٚمف وهذا ومقراً  ومتحك رق  شمّم وًمٙمـ سم٠مس، ومال يٗمٝمٛمٝم٤م هق قرةسمّم إٓ إي٤مه

 . سم٘مدره٤م شم٘مدر واًميورة اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات: اًم٘م٤مقمدة حت٧م

 واخلٞمؾ ُمثالً  احلامر ومٞمف اًمٞمقم ٟمٕمٞمِمٝم٤م ٟمحـ اًمتل اًمٌالد: ُمث٤مل أضب ُمثالً : يٕمٜمل

 اًمٌالد، هذه ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ ًمدى ُمٕمرووم٦م أؿمٞم٤مء هذه يمؾ واًمدضم٤مج، واًمٖمٜمؿ اًمٗمرس

 هق هذا أن يٗمٝمٛمف أؾم٤مس قمغم هذا ًمٚمقًمد مح٤مر صقرة يرؾمؿ ي٠ميت ًمألؾمت٤مذ طم٤مضم٦م ومٞمف ومام

ه هق احلامر،  ويم٤من صقرة قمـ يٗمٝمؿ أن أريد إذا ًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ يرا

 ومٞمف ُم٤م أُم٤م ومٞمّمقر، وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مف اًمذي اخلٚمؼ هذا يٗمٝمؿ أن اًميوري ُمـ

 . طم٤مضم٦م ومال أجْم٤مً  ضورة

 ضمداً  حمدودة ؾمتٙمقن ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ دائرة اًمّمٖم٤مر إـمٗم٤مل: قمٛمكم ُمث٤مل أضب أن٤م

 سمٚمغ اًمذي وم٤مًمقًمد ُمٕمٚمقُم٤مشمف، دائرة اشمًٕم٧م يمٚمام ُمٜمٝم٤م اًمقاطمد يمؼم ويمٚمام ؾمٜمف، طمدود ذم

 ُمـ يمثػم سملم ُمـ هق احلٞمقاٟم٤مت سمٕمض ُمثالً  ي٠ميمؾ أن يتٕمرض وىمد اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ

 وهق ذًمؽ، ٟمحق أو اًمٜمن أو ُمثالً  يم٤مًمّم٘مر احلرام ُمـ احلالل يٛمٞمز ٓ وهق ،اًمِم٤ٌمب

 ٓ اًمٓم٤مئرة اجلقارح ُمـ اًمٜمقع هذا أن شمٗمٝمٛمف أن شمريد وم٠من٧م ُمّمقرًا، ُم٤م يقُم٤مً  رآه ُم٤م

 سمٍمه وىمع ىمد هق أجْم٤مً  يم٤من إذا أُم٤م قمٚمٞمف، اهلل طمرم ُم٤م يٗمٝمؿ طمتك ومتّمقره أيمٚمف، جيقز

 واًميورة اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: إذاً  ًمٚمتّمقير، أجْم٤مً  طم٤مضم٦م ومٞمف ُم٤م قمٚمٞمف

 ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتّمقير سم٤مؾمتٕمامل اًمٞمقم اسمتٚمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمذي اًمتقؾمع ومٝمذا سم٘مدره٤م، شم٘مدر

 ٟمحـ وم٠مصٌح حيٚمٚمقن، وٓ حيرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر قمدوى ُمـ قمدوى هذه إـمٗم٤مل

 وُم٤م أظمذٟم٤مه واوم٘مف ومام رسمٜم٤م، ذع قمغم ٟمٕمروف أن دون ًمٜم٤م ي٘مدُمقه هؿ رء يمؾ ٟم٠مظمذ

 .ٟمٗمٕمؾ أن جي٥م وهٙمذا هٙمذا ٟمٗمٕمؾ ُم٤م رومْمٜم٤مه، ظم٤مًمٗمف

 سمالد ُمـ ضم٤مءت ٕهن٤م اجلقاز قمدم حتريٛمٝم٤م اًمدُمك سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ
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 اًمٌٞم٧م؟ ذم ُمّمٜمققم٦م ٕهن٤م أم اًمٙمٗم٤مر،

 .اًمٓم٤مطمقن قمغم اًمدروب يمؾ هذا، هق :اًمِمٞمخ

 إُمر؟ َيتٚمػ ىمد أنف شمالطمظ ُم٤م سمس :اًم٤ًمئؾ

 إٟمام ًمٜم٤م يٌٞمح اًمذي واًمٜمص سمٞمتٞم٤ًم، صٜمٕم٤مً  ًمٞمس: أوًٓ : ؿمٞمئلم ذيمرٟم٤م ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 هذه اًمّمقر هذه أن هق ذيمرشمف اًمذي اًمث٤مين واًمٌمء اًمٌٞم٧م، ذم صٜمع ُم٤م ًمٜم٤م يٌٞمح

 ىمٚم٦م أذواىمٝمؿ، شم٘م٤مًمٞمدهؿ قم٤مداهتؿ ـمقاي٤مه٤م ذم حتٛمؾ اًمٖمرب سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل اًمتامصمٞمؾ

 ُم٤مذا ٟمِمٕمر وٓ سمٞمقشمٜم٤م إمم ٟمدظمٚمٝم٤م اًمتامصمٞمؾ هبذه ومٜمحـ إًمخ،. .أظمالىمٝمؿ ىمٚم٦م ذومٝمؿ،

 يمقي ُمٙمقي ذهٌل ؿمٕمر هل٤م صٖمػمة ومت٤مة متثؾ هذه اًمّمٖمػمة اًمدُمٞم٦م: ُمثالً  ٟمٗمٕمؾ،

 ومٛمٕمٜمك ٟمحـ سمٞمتٜم٤م إمم ٟمدظمٚمف ح٤م هذا إًمخ،. .ومخذهي٤م قمـ شمٙمِمػ شمٜمقرة هل٤م ظم٤مص،

 ومٛمـ إظمالق، هذه وقمغم اًمٕم٤مدات هذه قمغم اًمّمٖم٤مر أوٓدٟم٤م ٟمٓمٌع أن ٟمريد أنٜم٤م ذًمؽ

 ومامذا آٟمٗم٤مً  ىمٚمتف ُم٤م ومٝمذا اًمٌٞمتٞم٦م، اًمّمقر اؾمتٕمامل إٓ جيقز ٓ: ٟمحـ ىمٚمٜم٤م وذاك هذا أضمؾ

 قمٜمدك؟

 صٜمٕمف مم٤م أنت٘مل  أن وممٙمـ اًمٙمٗم٤مر، قمٜمد يّمٜمع يمام شمّمٜمع اًمٌٞم٧م ذم ممٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 .ظمػم ًمٙم٤من ُمًتقرداً  يم٤من ح٤م ذوط ووٕمٜم٤م ًمق وم٠مصٌح ذيٕمتٜم٤م، يٜم٤مؾم٥م ُم٤م اًمٙمٗم٤مر

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 ذم اعمًٚمٛمقن يٗمٕمٚمف ىمد اًمٙمٗم٤مر سمالد ُمـ ؾمٞم٠ميت اًمذي اعمحٔمقر هذا: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .سمٞمقهتؿ

 وسمٞمٜمف؟ سمٞمٜمٝمؿ ٟمحقل أم قمٚمٞمف ٟمِمجٕمٝمؿ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 ..ٕهن٤م وًمٞمس اًمدُمٞم٦م، هذه ذم ُمٕمٞمٜم٦م ُمقاصٗم٤مت ٕضمؾ اًمٜمٝمل ص٤مر: إذاً  :اًم٤ًمئؾ

 هلؿ؟ ٟمًٛمح أم سمٞمٜمٝمؿ ٟمحقل: أضمٌتٜمل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمحقل ـمٌٕم٤مً  :اًم٤ًمئؾ

 .ىمٚمٜم٤مه اًمذي وهذا :اًمِمٞمخ
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 ..ُمـ ضم٤مء يمٚمام ًمٞمس اًمٌمء هذا أنف يمذًمؽ أوٞمػ وأن٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .اخلٞم٤مل ذم شمٌح٨م أن أن٧م أن، اًمقاىمع ٟمٕم٤مًم٩م ٟمحـ! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 ..ظم٤مرج ُمـ ضم٤مء ُم٤م يمؾ ؿمٞمخ، ي٤م ظمٞم٤مل ُمش ٓ :اًم٤ًمئؾ

 ىمد أخٞم٧ًم إوروسمٞم٦م اًمدُمك اًمقاىمع، ٟمٕم٤مًم٩م ٟمحـ! أظمل ي٤م زم اؾمٛمح :اًمِمٞمخ

 أن يٛمٙمـ: سم٘مقًمؽ قمٜمٝم٤م شمتحدث أن أن٧م اًمتل اًمدُمك اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌٞمقت همزت

 ُمقضمقدة؟ سمٞمتٞم٤مً  ٟمّمٜمٕمٝم٤م

 .ضم٤مئزة أهن٤م ىمٚم٧م اًمذي أن٧م :اًم٤ًمئؾ

 ُمقضمقدة سم٤مجلدل، اًمقىم٧م قمٚمٞمٜم٤م شمْمٞمع ٓ قمٚمٞمؽ، يرى اهلل أؾم٠مخؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ٓ ىمؾ ُمقضمقدة ىمؾ

 .ُمقضمقدة ُمش :اًم٤ًمئؾ

ن، واىمٕمٜم٤م ٟمٕم٤مًم٩م ٟمحـ أىمقًمف، اًمذي هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ  أن٧م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م هذه شم٘مع يقم ٔا

 أن شمتخٞمؾ شم٠ميت طمتك ذهٜمؽ ذم ـمرأ  اًمذي اإلؿمٙم٤مل ُم٤م طمدي٨م، طم٤مدث ومٚمٙمؾ شمتّمقره٤م

 ًمٚمٓمٌٞم٥م جيقز ٓ أنف اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟم٘مقل ٟمحـ جيقز، ٓ: يقُمئذٍ  ومًٜم٘مقل ذًمؽ، يٗمٕمٚمقا  اعمًٚمٛملم

 اخلٛمر، صٜمع يتٓمٚم٥م هذا ٕن ح٤مذا؟ اًمٙمحقل، ُمريم٤ٌمشمف ُمـ ومٞمف يٙمقن دواء يّمٜمع أن اعمًٚمؿ

ٚمؿ سمٞم٧م ذم يٙمقن أن جيقز وٓ  ومٙمٞمػ هذا، جيقز ٓ مخر، ومٞمف يٙمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم وٓ ُم

 اعمًٚمٛمقن ومٕمٚمف إن اعمًٚمٛمقن، يٗمٕمٚمف وم٘مد ويمذا، ًمٙمذا جيقز ُم٤م: شم٘مقل أن٧م أنف أن٧م شمتّمقر ٓ

٦م أظمرى ُمِمٙمٚم٦م ذم وىمٕمقا  ٛمح ومال أظمرى، وُمّمٌٞم ٛمح ٓ دام ُم٤م سمذًمؽ، هلؿ ًٟم  سم٤مؾمتػماد هلؿ ًٟم

ٛمح أنٜم٤م شمٔمـ ومٝمؾ اإلؾمالم خت٤مًمػ وشم٘م٤مًمٞمد قم٤مدات ُمـ ومٞمٝم٤م ح٤م اًمتامصمٞمؾ هذه   سمٞمتٞم٤مً؟ سمّمٜمٕمٝم٤م ًٟم

 .هذا ذم إؿمٙم٤مل ومٞمف ُم٤م وًمذًمؽ أومم، سم٤مب ُمـ ٓ :اجلقاب

 ذم اعمّمٜمققم٦م اًمٚمٕم٦ٌم وضمدت ًمق أظمقٟم٤م، ؾم١مال قمغم شمٕم٘مٞم٥م ؾمٛمح٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م

 .ضمٚم٤ٌمب ُمثالً  ٓسم٦ًم وًمٙمـ اخل٤مرج،

 شم٠مظمذ ح٤مذا ًمِمٞمئلم، ىمٚمٜم٤م ٟمحـ: ؾم١مال هذا هق ُم٤م أظمل ي٤م جيقز، ُم٤م جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 هٜم٤م أنس أبق أظمقٟم٤م ذطمٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه سمٞمتل، هذا هؾ رء، كوشمؽم رء

 سمٞمتل؟ هذا هؾ ؾم١ماًمؽ أن٧م هذا وىمٚم٧م

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 هق اًمدُمك ُمـ اعمًتثٜم٤مة اًمّمقر أن إول اًم٥ًٌم: ًمًٌٌلم ىمٚمتٚمؽ أن٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 أجـ ظمٞم٤مًمٞم٤ًم، أُمراً  شمٕم٤مجلقن أجْم٤مً  وهق أن أن٧م صمؿ سمٞمتٞم٤ًم، ًمٞمس هذا سمٞمتٞم٤ًم، يم٤من ُم٤م

 ي٤م حمٚمٞم٤ًم، يّمٜمع أن يٛمٙمـ أنف: آٟمٗم٤مً  أن٧م ىمٚم٧م ُمثٚمام أن شمتّمقروه٤م أنتؿ اًمتل اًمّمقرة

 خم٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م ُم٤م اًمّمقرة هذه ُمثؾ صقرة شم٠ميت ويقم جيقز، ٓ: ٟم٘مقل يّمٜمع يقم أظمل

 أهن٤م وهل ىم٤مئٛم٦م، إومم اعمِمٙمٚم٦م شمٌ٘مك: ؾمٜم٘مقل حمض ظمٞم٤مل  ًوهذا ُمٓمٚم٘م٤م ًمٚمنميٕم٦م

 واوح؟ ًمِمٞمئلم، ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ سمٞمتٞم٦م، ًمٞم٧ًم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمألـمٗم٤مل؟ ؿم٤مءت ُم٤م شمّمٜمع إم أو ًمألب يٛمٙمـ اًمٌٞمتل اًمٌمء! ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 .قم٤مدي٦م يٕمٜمل أُمقر هذه اًمٕمٛم٦م اخل٤مًم٦م اًمٙمٌػمة إظم٧م إم! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ٕوٓده٤م مت٤مصمٞمؾ ُمـ شمِم٤مء ُم٤م شمّمٜمع يٛمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٝمـ ُمـ اًمدُمك ُمـ ؿم٤مء ُم٤م اًمّمٖمػم ٓسمٜمف يّمٜمع إب أو إم ممٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 واًم٘مامش؟

 .أنٙمر ُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ سمٛمث٤مل ًمؽ وأتٞمٜم٤م ممٙمـ، ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (33:  27: 33/   493/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (33:  17: 29/   493/  واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  17: 51/   493/  واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  34: 38/   493/  واًمٜمقر اهلدى)
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 وافػقتقؽراؾقة افقدوية افصقرة بغ يػرق مـ ظذ افرد

 اًمٞمقم اًمٕم٘مؾ أن احل٘مٞم٘م٦م اعمْم٤مه٤مة؟ أجـ: يت٤ًمءًمقن صمؿ! اهلل ؾمٌح٤من :اًمِمٞمخ

 ُمرشم٦ٌم قداجلح ُمـ ُمرشم٦ٌم إمم وصؾ قم٤ٌمده قمغم سمف طمج٦م وضمؾ قمز اهلل أىم٤مم اًمذي اًمٕم٘مؾ

 جيٚمس يم٤من اًمرؾمؿ ُمٕمٚمؿ دُمِمؼ ذم آسمتدائٞم٦م اعمدرؾم٦م ذم وأن٤م قمٜمدٟم٤م يم٤من ضمدًا، رهٞم٦ٌم

 ومٞمٜم٤مدي اًم٤ًمطم٦م ذم يٚمٕمٌقن واًمٓمالب سمٞمده، واًمٓمٌِمقر واًمٚمقح يمرد قمغم اًمٗمًح٦م ذم

 ذم سمٞمده اًمٓمٌِمقرة ي٠مظمذ ٟمٔمرة، هٙمذا إًمٞمف يٜمٔمر أُم٤مُمف ي٘مػ. ومالن شمٕم٤مل: أطمدهؿ

 .اًمٚمقح ذم واوح٦م اًمتٚمٛمٞمذ هذا أو اًمٓمٗمؾ هذا صقرة وجيد حلٔم٤مت

 إٓومم اهلل خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة أؿمد شمٙمقن أهيام اًمتٚمٛمٞمذ هذا صقرة أظمذ إذا آظمر إٟم٤ًمن

 إظمرى؟ أم

 ! ؿمٞمخ ي٤م إًمٞمؽ اهلل أطمًـ :ُمداظمٚم٦م

ومٞم٦م اًمّمقرة أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ  ُمـ وضمؾ قمز اهلل خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة أؿمد اًمٗمقشمٖمرا

 اإلٟم٤ًمن ضمقاٟم٥م يمؾ ُمـ هب٤م اًمرائل حيٞمط ٓ ىمد اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة ٕن اًمٞمدوي٦م: اًمّمقرة

 .اعمّمقر

ومٞم٦م اًمّمقرة أُم٤م  وم٤معمْم٤مه٤مة شمّمقيراً  -ظمػم اهلل ضمزاك– شمٙمقن ُم٤م أدق هل اًمٗمقشمٖمرا

 .اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة ُمـ وأفمٝمر سمٙمثػم أىمقى هٜم٤م

 اعمًٚمٛملم سملم الٟمتِم٤مرًم ضمداً  واوح٤مً  ؾم٤ٌٌمً  أصٌح هذا اًمٗمقشمٖمراذم اًمتّمقير أن صمؿ

 ُم٤م شمّمقير ذم إضمٝمزة هذه شمًتٕمٛمؾ صمؿ اًمتّمقير، أهؾ ُمـ سمٞم٧م َيٚمقا  يٙم٤مد ٓ سمّمقرة

 اًمدائرة هذه ًمٚمٛمّمقر يتٞمن ٓ اًمٞمدوي اًمتّمقير سمٞمٜمام اعمًٚمٛملم، سم٤مشمٗم٤مق جيقز ٓ

 ُم٤م يًٝمؾ اًمذي اًمٗمقشمٖمراذم اًمتّمقير أن ي٘م٤مل أن اجلٛمقد ُمٜمتٝمك ذم مجقد ومٝمذا اًمقاؾمٕم٦م،

 حمرُم٦م اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة هذه: ي٘م٤مل أن اًمٞمدوي٦م اًمّمقر ذم قم٤مدة، شمّمقيره يٛمٙمـ ٓ

ومٞم٦م واًمّمقرة  .أنًك ومٚمـ أنًك إن ي٘م٤مل يمام وأن٤م ُم٤ٌمطم٦م، اًمٗمقشمٖمرا

 ومّمحٌٜمل ُمٕمت٤مده٤م يمٜم٧م تلاًم اًمِمٝمري٦م ضمقًمتل سمٕمد طمٚم٥م ُمـ ىم٤مدُم٤مً  ُمرة يمٜم٧م
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 اًمٓمريؼ ذم اًمزُم٤من، ذاك ذم اًمٚمحك ىمٚم٦م قمغم ُمٚمتحل ُمًٚمؿ ؿم٤مب أنف زم ويٌدو ؿم٤مب

 وم٘مٚم٧م جيقز، اًمٗمتقهمراذم اًمتّمقير إن: ي٘مقًمقا  اًمٕمٚمامء سمٕمض ومٞمف أن اعم٠ًمخ٦م هذه أث٤مر

 اًمٔم٤مهر قمٚمامء سمٕمض مجقد يِمٌف مجقد: أي قمٍمي٦م فم٤مهري٦م قمٍمي٦م، فم٤مهري٦م هذه: ًمف

 ؿمٞمخ٤مً  سم٠من زقمٛمقا : ًمف وم٘مٚم٧م اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة هذه ًمف وُمثٚم٧م اعم٤ًمئؾ، سمٕمض قمغم

 صدر ذم ُمٕمٚم٘م٦م اًمِمٞمخ صقرة أُم٤مُمف وإذا ضمٚمس ومٚمام داره ذم ًمف شمٚمٛمٞمذاً  زار وم٤موالً 

 اعمٙم٤من صدر ذم ؿمٞمخف ًمّمقرة شمٕمٚمٞم٘مف قمٚمٞمف ُمٜمٙمراً  شمٚمٛمٞمذه ُمع اًمِمٞمخ ومتٙمٚمؿ اعمٙم٤من

 اًمٓم٤مًم٥م ُمـ يم٤من ومام اًمٕمٚمؿ، قمغم وطمرصف وصالطمف ديٜمف طمٞم٨م ُمـ ظمػماً  قمٚمٞمف وأثٜمك

 .اًمّمقرة وأزال سم٤مدر أن إٓ هذا

 سم٠من اًمِمٞمخ يٗم٤مضم٠م سمف وإذا أظمرى ُمرة شمٚمٛمٞمذه زار صمؿ أج٤مم وضم٤مءت أج٤مم راطم٧م

 اًمتٚمٛمٞمذ وم٠مضم٤مب اًم٤ًمسم٘م٦م، اعمرة ذم قمٚمٞمف أنٙمر يمام قمٚمٞمف وم٠منٙمر ُمٙم٤مهن٤م ذم شمزال ٓ اًمّمقرة

 اًمّمقرة أُم٤م اًمٞمدوي٦م، اًمّمقرة هل اعمحرُم٦م اًمّمقرة أن ُمٜمؽ شمٕمٚمٛمٜم٤م ٟمحـ أؾمت٤مذ ي٤م

ومٞم٦م  هذه أُم٤م ُمٕمؽ، دم٤موسم٧م ًمذًمؽ يدوي٦م صقرة يم٤مٟم٧م ومتٚمؽ ضم٤مئزة، ومٝمل اًمٗمقشمٖمرا

ومٞم٦م، ومّمقرة  .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: وىم٤مل يمتٗمف قمغم ومرسم٧م ومقشمٖمرا

 سم٤مًم٘مٚمؿ صقرت إطمدامه٤م ًمٙمـ هل هل اًمّمقرة ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م أخٞم٧ًم ومٝمذه

 قمغم يم٥م اًمتل أًم٦م ومٗمل هذه أُم٤م صقرة، ظمرضم٧م طمتك ضمٝمٞمداً  ضمٝمداً  وأظمذت واًمٞمد

 وإذا اًمزر ُمـ اًمْمٖمٓم٦م هذه إمم وصٚمقا  طمتك اعمتخّمّملم اًمٕمٚمامء قمنمات إسمداقمٝم٤م

 هذه حمرُم٦م، ومٝمل إومم أُم٤م ضم٤مئزة، هذه يٙمقن أن يٛمٙمـ ُم٤م يم٠مبدع خترج اًمّمقرة

 وىمد ُمثٚمٝم٤م، ذم ي٘مع أن اًمٞمقم زُم٤مٟمف ذم يم٤من ًمق طمزم اسمـ يًتحل ُم٘مٞمت٦م قمٍمي٦م فم٤مهري٦م

 اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ومن ًم٘مد اًمثٙمغم، :ي٘م٤مل يمام يْمحؽ ُم٤م سمٕمض ذم هق وىمع

:  -هق– وم٘م٤مل شاًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» : اًمّمحٞمحلم ذم قمٜمف

 يّمدق ٓ ٕنف ح٤مذا؟ ضم٤مز: اًمرايمد اح٤مء ذم اإلٟم٤مء ذم ُم٤م أراق صمؿ إٟم٤مء ذم سم٤مل أنف قومٚم

 هذا ٕن إًمٗم٤مظ: ُمالطمٔم٦م طمٞم٨م ُمـ صحٞمح وهذا اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل أنف ًمٖم٦م قمٚمٞمف

 اإلٟم٤مء ذم سم٤مل سمٕمدُم٤م ًمٙمـ اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل ُم٤م اًمٗم٤مرغ اًمققم٤مء ذم سم٤مل اًمث٤مين اًمرضمؾ

 .واطمدة مج٤مقم٦م ي٤م اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ ضم٤مز، هذا اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل هذا أراق اًمٗم٤مرغ
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 .أظمس هذه ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .إومم ُمـ أظمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٤مطمٞم٦م؟ أي ُمـ أظمػ :اًمِمٞمخ

 .أظمس أظمس :ُمداظمٚم٦م

 .أظمس :اًمِمٞمخ

 شمتجدد اعمّمٞم٦ٌم هذه ٟمرى وم٤مًمٞمقم اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم قمغم يم٤مٓطمتٞم٤مل هذا: يٕمٜمل

 ومٝمق اًمٞمدوي اًمتّمقير أُم٤م ُم٤ٌمح اًمِمٛمز اًمتّمقير ىمْمٞم٦م ُمٜمٝم٤م أظمرى وصقر ُمٔم٤مهر ذم

 م؟ا طمر

 ؟[اًمتحريؿ قمٚم٦م هل وُم٤م] :اًم٤ًمئؾ

 هق إول اًمتٕمٚمٞمؾ اًمّمقر، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ًمتحريؿ شمٕمٚمٞمالن ًمٚمٕمٚمامء أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن: »احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص ٕنف اعمْم٤مه٤مة: ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي

 ذم ضم٤مء اًمتل ٤مةاعمْم٤مه هل وُم٤م شاهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 ٚمؽسمت ًمٞم٧ًم اًمّمقرة هذه أن مت٤مُم٤مً  يتّمقر يمٚمٜم٤م ؾمت٤مرة، قمغم قرةص ىمرام احلدي٨م هذا

 اًمذي قمغم أـمٚمؼ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ؿمؽ، سمال أدق اًم٘مٚمؿ صقرة اًمدىم٦م،

 سم٤مًمريِم٦م يّمقر سم٤مًمذي سم٤مًمؽ ومام اهلل، ظمٚمؼ يْم٤مهل سم٠منف اًمًت٤مرة: قمغم اًمّمقرة صقر

ومٞم٦م هذه ذم يّمقر سمٛمـ سم٤مًمؽ ومام أظمره، إمم.. و.. و.. و واًمده٤من واًم٘مٚمؿ  اًمٗمقشمٖمرا

 ومٞمف اًمتّمقير قمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنل أن وهل أظمرى، قمٚم٦م ذيمروا اًمٕمٚمامء ًمٙمـ هذه،

 وقم٤ٌمدة إصٜم٤مم قم٤ٌمدة إمم إومم اجل٤مهٚمٞم٦م شمٕمقد ٓ طمتك ًمذريٕم٦م ؾمداً  وهل أظمرى قمٚم٦م

 وإمم ًمٚمتقطمٞمد ٟمقح دقم٤مهؿ طمٞمٜمام ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ًم٘مقم وىمع يمام اًمتامصمٞمؾ

 : وىم٤مًمقا  زقمٛمقا  سمٞمٜمٝمؿ شمٜم٤مصحقا : ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل قم٤ٌمدة

 ﴾ ..آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ﴿ :ُمداظمٚم٦م



   اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ا  َويَُٕمقَق  يَُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقاقًم٤م َوٓ َودًّا شمََذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شمََذُرن  ٓ ﴿ :اًمِمٞمخ  .﴾َوٟمَْنً

 ه١مٓء وهمػممه٤م ضمرير اسمـ وشمٗمًػم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام قم٤ٌمس اسمـ ي٘مقل

 أُملم ٟم٤مصح سمّمقرة اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مءهؿ ُم٤مشمقا  ومٚمام ص٤محللم هلل قم٤ٌمداً  يم٤مٟمقا  اخلٛم٦ًم

 اًمّم٤محل٦م، أقمامهلؿ يتذيمروا ًمٙمل دورهؿ أومٜمٞم٦م ذم ىمٌقرهؿ جيٕمٚمقا  أن إًمٞمٝمؿ وم٠موطمك

 ذم أن شمٜمتنم وسمدأت اًمًٜملم قمنمات ُمٜمذ سمدأت اًمتل إصٜم٤مم ٟمٗمًف، يٕمٞمد اًمت٤مريخ

 إـمٗم٤مل هب١مٓء ذيمر ح٤مذا إصٜم٤مم هذه ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم

 يٙمقٟمقا  مل إن ووم٤ًمق ٕضم٤مٟم٥م قمٛمالء أو أيمثرهؿ وإٟمام أـمٗم٤مًٓ  يمذًمؽ يم٤مٟمقا  وًمٞمتٝمؿ

 اخلٛم٦ًم ه١مٓء ىمٌقر جيٕمٚمقا  أن اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح سم٘مقل ؾمـ وم٤مًمِمٞمٓم٤من يمٗم٤مرًا،

 ومٞمٝم٤م، هبؿ ومٞم٘متدون سم٠مقمامهلؿ يذيمرهؿ هذا أن سمحج٦م دورهؿ أومٜمٞم٦م ذم اًمّم٤محللم

 اًمّم٤محللم ه١مٓء ىمٌقر شمذه٥م ىمد: وىم٤مل إًمٞمٝمؿ قم٤مد صمؿ اًمزُم٤من ُمـ ضمٞمالً  وشمريمٝمؿ

 وًمذًمؽ ذًمؽ وٟمحق وإُمٓم٤مر واًمري٤مح يم٤مًمًٞمقل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمقاُمؾ أؾم٤ٌمب ُمـ سم٥ًٌم

 صمؿ اًمزُمـ، ُمـ سمره٦م أجْم٤مً  شمريمٝمؿ صمؿ وم٤مؾمتج٤مسمقا  أصٜم٤مُم٤مً  يتخذوا سم٠من ٟمّمحٝمؿ ومٝمق

 شمدقمق أن يٜمٌٖمل ومام ص٤محللم هلل قم٤ٌمداً  يم٤مٟمقا  ه١مٓء أن شمٕمٚمٛمقن أنٙمؿ: إًمٞمٝمؿ أوطمك

 ومٗمٕمٚمقا  ؽمُم٦م،حم رومٞمٕم٦م أُم٤ميمـ ذم شمْمٕمقه أن قمٚمٞمٙمؿ وإٟمام قم٤مدي ُمٙم٤من ذم أصٜم٤مُمٝمؿ

 .قم٤ٌمدهت٤م قمغم ومٕمٙمٗمقا  إظمػم اجلٞمؾ ضم٤مء صمؿ أجْم٤مً 

 وُمٕمٚمقم اًمنمر، ُمًتّمٖمر ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م: ىمٞمؾ يمام اًمنم يتًٚمًؾ وهٙمذا

 َيِمك وًمٙمـ ومٞمٝم٤م رء ٓ هل أؿمٞم٤مء حيرم أنف وضمؾ قمز اهلل طمٙمٛم٦م ُمـ أن اًمنمع ذم

 هم٤مي٤مت إمم شم١مدي اًمتل اًمقؾم٤مئؾ حتريؿ سم٤مب ُمـ وهذا ضر، يمؾ ومٞمف ُم٤م إمم شم١مدي أن

 .حمرُم٦م

 سملم شمٗمريؼ دون ؿم٠مومتف وىمٓمع اًمتّمقير اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمرم ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 سمٕمض إًمٞمٝم٤م جيٜمح إؾمػ ُمع ومٚمًٗمف وهذه اعمجًؿ، شمّمقيري اعمجًؿ، شمّمقير

 اًمتّمقير حتريؿ ذم ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ وحيٛمٚمقن اًمٞمقم اعمٕم٤مسيـ اًمٙمت٤مب

 .اعمجًٛم٦م اًمتامصمٞمؾ قمغم حيٛمٚمقهن٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ومٞمٝم٤م يرشمٗمؼ يم٤من اًمتل واعمروم٘م٦م قم٤مئِم٦م ُمع ىمرام يمٛمثؾ اًمٍمحي٦م إطم٤مدي٨م يٕمٓمٚمقن
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 طم٤مدي٨مإ محٚمقا  ذًمؽ ُمع جمًٛم٦م، ًمٞمس هذه صقرة وومٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ىمقهلؿ أجْم٤مً  وم٘مٞمدوا هذا قمٜمد وىمٗمقا  وًمٞمتٝمؿ اعمجًٛم٦م، اًمّمقر قمغم اًمتحريؿ ذم اعمٓمٚم٘م٦م

 .وم٘مط اعمحرم هق ومٝمذا اهلل دون ُمـ شمٕمٌد أن َيِمك.. ُمـ اًمتامصمٞمؾ هذه يم٤مٟم٧م إذا سم٠منف

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إٓ يقم يٛميض ُم٤م وهٙمذا سمذًمؽ، سم٠مس ومال ًمٙمذا اًمزيٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م

  ش.رسمٙمؿ شمٚم٘مقا  طمتك ُمٜمف ذ سمٕمده واًمذي» :اًمًالم

 . ٟمٕمؿ شرسمٙمؿ ا شمٚم٘مق طمتك ُمٜمف ذ سمٕمده واًمذي إٓ قم٤مم ُمـ ُم٤م» 

 سم٤مب ُمـ أجْم٤مً  هق سمؾ اعمْم٤مه٤مة وهل واطمدة إٓ قمٚم٦م ًمف ًمٞمس اًمّمقر حتريؿ وم٢مذاً 

 وص٤مرت اًمٗم٤ًمد قمؿ اًمتّمقير سم٤مب ومتحقا  ح٤م أنف اًمٞمقم ٟمِم٤مهد وٟمحـ ذريٕم٦م، ؾمد

 ىمد واًمتل احلٛمؾ اخلٗمٞمٗم٦م أًم٦م هذه سمقاؾمٓم٦م ضمٜمس، يمؾ ُمـ ًمقن، يمؾ ُمـ اًمّمقر

 .اجلٞم٥م ذم شمقوع

 وم٤مطمت٩م ؾمٜم٦م صمالصملم ُمٜمذ ىمديامً  اعمًٚمٛملم اإلظمقان سمٕمض ٟم٤مىمِم٧م أنٜمل ضمٞمداً  وأذيمر

 شمقؾمٞمع هق قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م ومحٛمؾ وًمذًمؽ ُمٕمرووم٦م: يقُمئذ شمٙمـ مل أًم٦م هذه سم٠من

 يمؾ» :ي٘مقل اًمذي سم٠من ذيمرشمف وح٤م زقمؿ، هٙمذا شمتحٛمؾ، مم٤م أيمثر إطم٤مي٨م هذه ُمٕمٜمك

 طمتك أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ قم٤مدي٤مً  رضمالً  ًمٞمس شاعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» :وي٘مقل شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر

 وضمؾ قمز اهلل وصٗمف اًمذي اهلل رؾمقل هذا سمؾ وم٘مط، اعمٕمرووم٦م اًمّمقر: يٕمٜمل هق ٟم٘مقل

ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م﴿: سم٘مقًمف ٓ   ُهقَ  إِنْ * اهْلََقى قَم : يٕمٜمل ومٝمق ،[4، 3:اًمٜمجؿ﴾ ]ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

ء اًمٜم٤مر، ذم ُمّمقر يمؾ: ي٘مقل ُم٤م  احلداد ريِم٦م سم٤مإلزُمٞمؾ يّمقر ُمّمقر هذا يم٤من ؾمقا

 ومجئتف سمذًمؽ اىمتٜمع ُم٤م ُمّمقر، ومٝمق أظمرى ـمري٘م٦م سم٠مي يّمقر أو ذًمؽ وٟمحق اًمٜمح٤مت

 سم٤مًٕمقف سمؾ سم٤محآت أن خترج اًمتل إصٜم٤مم هبذه رأجؽ ومام: ًمف ىمٚم٧م اًمت٤مزم، سم٤معمث٤مل

 سمّمقرة ُم٤مذا؟ ومٞمخرج ُمٙم٤من ذم اًمٜمح٤مس يّم٥م ضمداً  وخؿ ضمٝم٤مز زر يم٦ًٌم ذم اعم١مًمٗم٦م

ة أو يمٚم٥م أو ؾمٌع  قمغم ٟمح٧م ُم٤م هذا اًمٓم٤موٓت سمٕمض قمغم دمدون يمام راىمّم٦م اُمرأ

 زر يم٦ًٌم اعمّمقرة يم٤مًٔم٦م هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٓمري٘م٦م

 .رامطم هذا ٓ: ىم٤مل طمرام، هق أم جيقز هذا شمرى؟ ُم٤مذا هذا وم٘مط،
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 .إُمريـ سملم ومرق ومال يمٝمذا، هذا :ىمٚم٧م

 اًمتّمقير ذم اًمقاىمع ذم ُمتح٘مؼ اًمٕمٚمتلم ُمـ ويمؾ قمٚمت٤من ًمف اًمتحريؿ إذاً  وم٤مًمِم٤مهد

 ُم٤م أؿمد ذم واًمٗمتٜم٦م صقره٤م أيمٛمؾ ذم اعمْم٤مه٤مة اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اًمٗمٞمديق أو اًمٗمقشمٖمراذم

 اهلل رؾمقل قمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمذيـ اًمٖمرسم٤مء ُمـ مجٞمٕم٤مً  جيٕمٚمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل شمٙمقن،

 ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ ٟم٤مس سملم ص٤محلقن ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ» :رواي٦م ذم ط

 ُم٤م يّمٚمحقن اًمذيـ هؿ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل أظمرى رواي٦م وذم شيٓمٞمٕمٝمؿ

 .شسمٕمدي ُمـ ؾمٜمتل ُمـ اًمٜم٤مس أومًد

  (33: 34: 34/   363/  واًمٜمقر اهلدى)

 وافقدوي اآليل افتصقير بغ افتػريؼ

 ومجقزوا همػمهؿ قمـ ومْماًل  اعمًٚمٛملم قمٚمامء سمٕمض قمغم دظمٚم٧م هذه ومٚمًٗم٦م وم٠مي.. 

 ٕنف ح٤مذا؟ آظمر شمّمقيًرا  قمٚمٞمٝمؿ وطمرُمقا  آخل، شمّمقير ٕنف اًمتّمقير ُمٓمٚمً٘م٤م دمقيًزا  هلؿ

 يم٤من وىمد ذيمره، ؾمٌؼ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت ذم داظمؾ ويمؾ يدوي، شمّمقير

 فم٤مهرًي٤م يم٤من أنف طمديثف ُمـ ويٌدو اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل ُمٜم٤مىمِم٦م أطمدهؿ وسملم سمٞمٜمل ضمرى

 ىمقًمؽ ُم٤م: ؾم٠مختف أين قمٚمٞمف، رددت ُم٤م مجٚم٦م ُمـ ويم٤من ومٜم٤مىمِمتف اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم قمٍمًي٤م

ًٓ  أصٜم٤مًُم٤م شمقضمد اًمٙمٝمرسم٤مء[ سمقاؾمٓم٦م] اًمتل اًمْمخٛم٦م[ اعمٕم٤مُمؾ] شمٚمؽ ذم ًٟم٤م أؿمٙم٤م  وأخقا

 أؾمقاق اُمتألت اًمتل وهل ذًمؽ، ٟمحق أو اًمٌالؾمتٞمؽ ُم٤مدة ُمـ هل اًمتل إصٜم٤مم ُمٜمف

 آٓت سمقاؾمٓم٦م شمقضمد ُمٕم٤مُمؾ هٜم٤مك ذًمؽ ُمـ وأيمثر ًمألـمٗم٤مل، يمٚمٕم٥م هب٤م اعمًٚمٛملم

 ىمٚم٧م واًمٜمح٤مت، اعمٛمثؾ ٟمحقه٤م قمغم ي٘مقم اًمتل إصٜم٤مم ُمـ أمجؾ هل أصٜم٤مم وخٛم٦م

 أو اعم٘م٤مقمد سمٕمض قمغم ُمقوققم٦م ُمثاًل  ٟمراه٤م اًمتل إصٜم٤مم هذه ذم شم٘مقل ُم٤مذا: ًمف

 اًمٜمّم٤مرى اًمْم٤مًملم والل ُمـ ُمثاًل  ٟمرى ذًمؽ، ُمـ ُمث٤مل يذيمر يمٚمٙمؿ رسمام اًمٓم٤موٓت؟

 هذه ُم٤مدة ُم٤م يمٚم٥م، وورائٝم٤م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ُمتؼمضم٦م اُمرأة صقرة يّمٜمٕمقن أهنؿ

 قمغم ىم٤مم هؾ هذا؟ صٜمع يمٞمػ آظمر، ُمٕمدن ُمـ أو ٟمح٤مس ُمـ أو طمجر ُمـ اًمّمقرة؟

 ؿم٤مء ُم٤م اًمقاطمدة اًمدىمٞم٘م٦م ذم خترج وم٤مًٔم٦م زر سمٙم٦ًٌم وإٟمام ٓ، هن٤مًرا؟ ًمٞماًل  اًمٜمح٤مت صٜمٕمف
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 ومٙمر طمالل؟ أم أطمرام إصٜم٤مم، هذه ذم رأجؽ ُم٤م: ًمف ىمٚم٧م إصٜم٤مم، هذه ُمـ اهلل

 اظمتٚمٗم٧م يمام اظمتٚمٗم٧م، اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٙمـ: ىمٚمٜم٤م طمرام، هذا: ي٘مقل أن إٓ يًٕمف ومٚمؿ ىمٚمٞماًل 

 جيقز ٓ أنف اًمٞم٘ملم هق وهذا ي٘مقل، ُم٤م يدر ومل وَمَٕمَٞمك اًمٗمقشمقهمراذم، اًمتّمقير وؾمٞمٚم٦م

 ٟمحًت٤م، ٟمح٧م واإلزُمٞمؾ سم٤مًمِم٤ميمقش صٜمع أطمدمه٤م أن سمٕمٚم٦م وآظمر صٜمؿ سملم اًمتٗمريؼ

 .ُم٘مٞمت٦م قمٍمي٦م فم٤مهري٦م هذه سم٤مًٔم٦م، وإٟمام يمذًمؽ يٜمح٧م مل وأظمر

 ذم هب٤م اسمتٚمٞمٜم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ًمت٘مري٥م ظمٞم٤مًمٞم٦م ىمّم٦م روى ُمرة سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

 وإذا ضمٚمس ومٚمام داره، ذم ًمف شمٚمٛمٞمًذا زار وم٤مواًل  قم٤مًح٤م أن زقمٛمقا : ىم٤مل احل٤مض، اًمٕمٍم

 وم٘م٤مل اجلدار، قمغم ُمٕمٚم٘م٦م صقرشمف اًمِمٞمخ يرى اجلدار، قمغم ُمٕمٚم٘م٦م أُم٤مُمف صقرشمف يرى سمف

 ذم صقريت ضمٕمٚم٧م سم٤مًمؽ ومام طمرام، اًمتّمقير سم٠من درؾمتٙمؿ أن٤م ُمرة يمؿ! سمٜمل ي٤م: ًمتٚمٛمٞمذه

٤ًٌم ذًمؽ ومٕمٚم٧م أن٤م اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ي٤م: ىم٤مل اعمٙم٤من؟ صدر  ًمٕمٚمٛمؽ وذيمرى ومٞمؽ طم

 ٓ واعمالئٙم٦م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك طمرام وهذا جيقز ٓ هذا ٓ،: ىم٤مل آظمره، وإمم وظمٚم٘مؽ

 صمؿ أج٤مم وضم٤مءت أج٤مم وراطم٧م اًمّمقرة، وأنزل اًم٤ٌمر اًمتٚمٛمٞمذ هذا وم٤ًمرع سمٞمتؽ، شمدظمؾ

 ًمؽ ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُمٙم٤مهن٤م، ذم اًمّمقرة يرى هق وإذا أظمرى، ُمرة شمٚمٛمٞمذه ومزار اًمِمٞمخ قم٤مد

 ي٤م: ىم٤مل اًمّمقرة؟ وأنزًم٧م اًمٜمّمٞمح٦م وىمٌٚم٧م وذيمرشمؽ ٟمّمحتؽ ىمد أخ٧ًم ومالن ي٤م

 شمٕمٚمٛمٜم٤م وٟمحـ يدوي٦م، صقرة يم٤مٟم٧م وشمٚمؽ ومقشمقهمراذم، صقرة اًمّمقرة هذه ؾمٞمدي

 ًمؽ اهلل سم٤مرك: ًمف وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه يمتػ قمغم اًمِمٞمخ ومرسم٧م اًمّمقرشملم، سملم اًمتٗمريؼ ُمٜمؽ

 إمم اًمٜمٔمر دون اًمٔمقاهر قمغم اجلٛمقد احل٤مض اًمٕمٍم وم٘مف هذا وم٘مٞمًٝم٤م، ست وم٘مد

 .اعم٘م٤مصد

 ومرق ٓ وسم٤مًمت٤مزم اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م واًمّمقر اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ومرق ٓ أنف قمٚمٛمٜم٤م إذا

ومٞم٦م اًمّمقر سملم  ذم يدظمؾ ذًمؽ يمؾ اًمتٕمٌػم صح إن اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م واًمّمقر اًمٗمقشمقهمرا

 إذا صقرة، ومٞمف سمٞمًت٤م اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ صقرة صقر ُمـش اًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ: »قمٛمقم

٤م اًمٕمٍم هلذا يقضمد أٓ: ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م ًً  اًمّمقر، سمٕمض إلسم٤مطم٦م ُمتٜمٗم

: أن٤م أىمقل شم٘متْمٞمٝم٤م، اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م أو شمقضمٌٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًميورة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م

 هب٤م شمٕمٚم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّمقر ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ قمغم ودًمٞمٚمٜم٤م ُمقضمقد هذا ٟمٕمؿ،
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 اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمـ طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ضم٤مء وم٘مد اًمٌٜم٤مت، ُمـ وضم٤مراهت٤م هل

 اًمٌٜم٤مت، سمٚمٕم٥م ُمٕمٝم٤م ًمٞمٚمٕمٌقا  إًمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م ضمػمان سمٜم٤مت ينب يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل ضمٜم٤مطم٤من، ًمف ومرس صقرة.. ومرؾًم٤م ًمٕمٌٝم٤م سملم ومقضمد قمٚمٞمٝم٤م ط دظمؾ وُمرة

 أن يٌٚمٖمؽ أخؿ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م! ضمٜم٤مطم٤من؟ ًمف ومرس قم٤مئِم٦م ي٤م: واًمًالم اًمّمالة

 هذا ُمـ أظمذٟم٤م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ومْمحؽ أضمٜمح٦م، هل٤م يم٤مٟم٧م ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ

 شمٚمؽ قمٛمقم ُمـ ُمًتثٜم٤مة اًمرظمّم٦م هذه وأهن٤م اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م ذم رظمّم٦م احلدي٨م

 صقرة ًمٙمؾ ؿم٤مُماًل  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م أو ُمّمقر، ًمٙمؾ ؿم٤مُماًل  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء إطم٤مدي٨م

 يمٜم٧م وىمد اًمّمحٞمحلم ذم وصم٤مسمًت٤م ُمٕمرووًم٤م هذا يم٤من وم٢مذا اعمالئٙم٦م، دظمقل ُمـ متٜمع

 اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: يمت٤ميب ذم اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمض اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م

 شمٕمرو٧م صمؿ احل٤مض، اًمٕمٍم ذم اًمزواج سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمّمقر اىمتٜم٤مء ُمـ حمذًرا اعمٓمٝمرة

 .اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م شمٚمؽ ُمـ ُمًتثٜم٤مة إهن٤م: وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٚمٕم٥م

 ذم آؾمتثٜم٤مء هذا ُمـ آؾمتٗم٤مدة ومٞمٛمٙمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم وارًدا هذا يم٤من إذا 

 اًمتقؾمع هذا أُم٤م ًمٕمروٝم٤م، ُمٚمح٦م طم٤مضم٦م هٜم٤مك وشمٙمقن ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمتل اًمّمقر ٟمنم

 صقر هٜم٤مك شمذيمر اعمحْم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمجالت طمتك اًمٌالد وـمؿ قمؿ اًمذي

 هذه ح٤مذا وأضم٤مب، ؾمئؾ ُمـ صقرة.. اعم٘م٤مل يم٤مشم٥م ُمثاًل  صقرة ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ٕدٟمك

ريـ أقمامل شمٌٓمؾ ىمد اًمّمقر هذه ُمثؾ سم٠من قمٚماًم  اًميورة هل ُم٤م اًمّمقرة؟  ومْماًل  اعمّمق 

ِريـ أقمامل قمـ  .اعمّمق 

 (33:36:42/ 2 – ضمدة ومت٤موى)

 وافقدوي افػقتقؽرادم افتصقير بغ افتػريؼ حؽؿ

 إن :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل احل٤مض، اًمٕمٍم هذا سمالء ُمـ أجًْم٤م هق احل٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال هذا.. 

 اًمتٜمّمٞمص ضم٤مءت اًمتل اًمٕمٚم٦م شمٚمؽ ومٞمف ًمٞم٧ًم اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير إن: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ

 ُمـ اجلٛمٚم٦م هبذه اهلل، خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة وهل أٓ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٚمٞمٝم٤م

 حتّمؾ إٟمام اعمْم٤مه٤مة إن: ومٞم٘مقًمقن اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا
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 يمؾ أتٕمج٥م وأن٤م ُمْم٤مه٤مة، ومال اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير ذم أُم٤م اًمٞمدوي، سم٤مًمتّمقير

 هؿ أم وامهقن هؿ هؾ! شمرى ي٤م: ٟمٗمز ذم وأت٤ًمءل اعمٖم٤مًمٓم٦م هذه ُمـ اًمٕمج٥م

 شم٤ٌمرك اهلل صٗم٤مت ُمـ ٕن ذًمؽ ئمٜمقن؟ ُم٤م ظمالف أنف ويٕمرومقن سم٤مًمقهؿ يتٔم٤مهرون

ـْ  ًَمفُ  َيُ٘مقَل  َأنْ  ؿَمٞمْئ٤ًم َأَرادَ  إَِذا َأُْمُرهُ  إِٟم اَم : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م ُم٤م همػم ذم ىم٤مًمف ُم٤م وشمٕم٤ممم  يُم

 اًمتل آخّمقرة اهلل، خلٚمؼ وُمْم٤مه٤مة ؿمًٌٝم٤م أىمرب اًمّمقرشملم وم٠مي [81:يس﴾ ]وَمٞمَُٙمقنُ 

 قمٚمٞمف يٛميض يٙم٤مد ٓ ه٤مهٜم٤م، ُمـ ومٞمّمحح ه٤مهٜم٤م ُمـ َيٓمئ هن٤مر ًمٞمؾ اعمّمقر قمٚمٞمٝم٤م ئمؾ

 ذم اًمّمقرة شمًت٘مٞمؿ طمتك وهٙمذا شمٕمدياًل  صححف ُم٤م قمغم ومٞمدظمؾ ؾم٤مقم٤مت أو حلٔم٤مت

 وإذا اًمزر قمغم وٖمٓم٦م أم ومٞمٙمقن، يمـ ًمٚمٌمء ىمقًمف ذم هلل ُمْم٤مه٤مة أؿمد هذا ٟمٔمره،

 ُمْم٤مه٤مة يٙمقن سم٠من أخٞمؼ هذا أن ؿمؽ ٓ شمّمقيًرا؟ شمٙمقن ُم٤م أطمًـ ذم فمٝمرت اًمّمقرة

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل خلٚمؼ

 ُم٤م اعمجًؿ ًمٚمتٛمث٤مل.. ًمٚمّمٜمؿ اعمّمقر طمتك اعمّمقر: أظمر واًمٌمء رء، هذا

 واًمٕمروق اًمدُم٤مغ: أي اًم٤ٌمـمـ أُم٤م اإلٟم٤ًمن، ُمـ اًمٔم٤مهر يّمقر هق يّمقر؟ اًمذي

 يمؾ آظمره، إمم اعمٕمدة.. اًم٘مٚم٥م.. اًمدىمٞمؼ اهلل ظمٚمؼ ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م آظمر وإمم واًمِمٕمػمات

 وم٤معمْم٤مه٤مة اًمٔم٤مهر هذا يّمقرون إًذا ومٝمؿ يّمقروه٤م أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ إؿمٞم٤مء هذه

 اًمٔم٤مهرة، اًمّمقرة هذه يٕمٜمل إٟمام احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذيمره٤م اًمتل

 إمم اٟمتٌٝمٜم٤م وم٢مذا إًمٞمٝم٤م، يّمٚمقا  أن ُمٓمٚمً٘م٤م اًمٌنم يًتٓمٞمع ومٚمـ احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمْم٤مه٤مة وًمٞم٧ًم

ومٞم٦م اًمّمقرة هبذه شمٙمقن اعمْم٤مه٤مة طمٞمٜمئذ اًمٜم٘مٓم٦م هذه  ُمـ سمٙمثػم أىمقى اًمٗمقشمقهمرا

 ُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا ذًمؽ، وٟمحق واًمِم٤ميمقش سم٤مإلزُمٞمؾ اًمٜمح٧م أو اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة

 .اعمْم٤مه٤مة قمٚم٦م وهل اًمٕمٚم٦م هذه قمٜمد وىمٗمقا  اًمذيـ ه١مٓء قمغم ظمٗمل: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م

 أن ىمٚمٜم٤م إذا ومٞمام أيمثر ُمدىم٘ملم ٟمٙمقن أن وٟمًتٓمٞمع أظمرى قمٚم٦م هٜم٤مك أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ

 يم٤مٟم٧م أهن٤م وهل أٓ واًمّمقر ًمٚمتّمقير احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع حتريؿ ذم أظمرى طمٙمٛم٦م هٜم٤مك

٤ًٌم  ىمقم ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف حت٧م اًمتٗمًػم يمت٥م ذم ضم٤مء يمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل همػم ًمٕم٤ٌمدة ؾمٌ

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا : ﴿اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح قًم٤م َوٓ َودًّ  َيُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقا

ا  َوَيُٕمقَق   أن ٓسمد] [14:ٟمقح﴾ ]يَمثػًِما  َأَوٚمُّقا  َوىَمدْ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل [13:ٟمقح﴾ ]َوَٟمْنً
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 ذيمراهؿ شمٌ٘مك ًمـ اعمقشمك مج٤مهػم ُمع[ سم٘مقا ] وم٢مذا اًمدهر أبد أذه٤مٟمٙمؿ[ ذم ذيمرايمؿ شمٌ٘مك

 صمؿ دورهؿ، أومٜمٞم٦م ذم ىمٌقرهؿ جيٕمٚمقا  سم٠من إسمٚمٞمس إًمٞمٝمؿ أوطمك وًمذًمؽ سم٤مًمٙمؿ، ذم

 اًمّم٤محللم هل١مٓء شمتخذوا سم٠من أنّمحٙمؿ: هلؿ وم٘م٤مل ضم٤مءهؿ صمؿ اًمزُم٤من ُمـ ضمٞماًل  شمريمٝمؿ

 شم٠متٞمٝم٤م ىمد اًم٘مٌقر هذه ٕن ظمقاـمريمؿ: ذم وصم٤مسمت٦م ُمؽميمزة ذيمراهؿ ًمتٔمؾ أصٜم٤مًُم٤م اخلٛم٦ًم

 وُم٤م ٟمّمٞمحتف، أجًْم٤م وم٘مٌٚمقا  أثر، أي هل٤م يٌ٘مك ٓ صمؿ ومتذه٥م ؾمٞمقل أو أُمٓم٤مر اًمًامء ُمـ

 صمؿ آظمر ضمٞماًل  وشمريمٝمؿ اخلٛم٦ًم، هل١مٓء أصٜم٤مًُم٤م وٟمحتقا  ومّمٜمٕمقا  أبًدا، اًمِمٞمٓم٤من ٟمّمح

ًٓ  ُمٙم٤مًٟم٤م إصٜم٤مم هلذه شمتخذوا أن جي٥م: هلؿ وم٘م٤مل ضم٤مءهؿ  ُمٜمزًمتٝمؿ ُمع يتٜم٤مؾم٥م ُمٜمز

 .رومٞمع ُمٙم٤من ذم وووٕمقه٤م ًمألصٜم٤مم سمٞمًت٤م وم٤مختذوا هبؿ، وصم٘متٙمؿ

 إصٜم٤مم هذه أن إًمٞمٝمؿ وأوطمك اجلديد اجلٞمؾ إمم ضم٤مء صمؿ واٟم٘م٣م ه١مٓء شمرك

 وم٠مظمذوا واًمٕم٤ٌمدة اًمٕمٔمٛم٦م شمًتحؼ ٕهن٤م ووٕم٧م: إٟمام اعمٙم٤من هذا ذم ووٕم٧م اًمتل

 قمٚمٞمف ٟمقطًم٤م وضمؾ قمز اهلل وم٠مرؾمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ ويٕمٌدوهن٤م هل٤م يًجدون

 يم٤من ومامذا اخلٛم٦ًم، ه١مٓء قم٤ٌمدة وذم اًمنمك ذم وىمع اًمذي اجلٞمؾ هذا إمم اًمًالم

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ: ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام ُمقىمٗمٝمؿ؟ ﴾ َودًّ

٤ًٌم يم٤مٟم٧م واًمتامصمٞمؾ إصٜم٤مم: إًذا آظمره، إمم [13:ٟمقح]  ومٚمام اهلل، همػم اهلل قم٤ٌمدة ذم ؾمٌ

 سم٠مهن٤م حمّمقرة وم٘مط احلٙمٛم٦م شمٙمـ مل واًمتامصمٞمؾ اًمّمقر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمرم

٤ًٌم يم٤مٟم٧م أجًْم٤م وٕهن٤م سمؾ اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ك اهلل همػم ًمٕم٤ٌمدة ؾمٌ  شم٤ٌمرك سم٤مهلل واإلذا

ًٓ  ؾمٚمٛمٜم٤م ومٚمق وًمذًمؽ وشمٕم٤ممم،  سم٤مًمتّمقير اهلل خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ٓ أنف ه١مٓء سمزقمؿ ضمد

 .وُمًتٛمرة ىم٤مئٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚم٦م شمٌ٘مك اًمِمٛمز

 ومل وشمٞم٘مٔمقا  شمث٘مٗمقا  أن اًمٜم٤مس يٌؼ مل سم٠منف: اًمٌٕمض ي٘مقل أجًْم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه صمؿ

م ومٞمف وىمع اًمذي اًمنمك هذا ُمـ رء ذم ي٘مٕمقن يٕمقدوا  وهذه اًم٤ًمسم٘مقن، إىمقا

 طمٞم٨م ُمثاًل، روؾمٞم٤م ذم اعمنميملم سمٕمض أطمقال: أىمقل ٓ درس ومٛمـ أظمرى، ُمٙم٤مسمرة

 يٓمقف يمام طمقهلؿ اًمروؾمٞمقن يٓمقف ؾمت٤مًملم وىمؼم ًمٞمٜملم ىمؼم اًم٘مري٥م قمٝمد إمم يم٤من

 ٓ: أىمقل ًمٙمـ هذا، ُمـ أيمثر شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة وهؾ اعمنموم٦م، اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اعمًٚمٛمقن

 أطمد يٌؼ مل: وٟم٘مقل ٟمٙم٤مسمر سم٤مًمٜم٤م ُم٤م ًمٙمـ ذٟم٥م، اًمٙمٗمر سمٕمد ومٚمٞمس اًمٙمٗم٤مر قمـ ٟمتحدث
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 ذم.. ُمٍم ذم اعمًٚمٛملم سمالد ُمـ يمثػم ذم ٟمجد ٟمزال ٓ وٟمحـ وضمؾ قمز سم٤مهلل ينمك

 طمٞم٨م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل سمٞمقت ذم قمٛمٚمف يٕمٛمؾ اًمٙمٗمر يزال ٓ همػمه٤م، ذم.. ؾمقري٤م

 ًمٞمس اًمذي اعمًجد قمغم ومٞمف اًمّمالة يٗمْمؾ ومٞمف، ًمٚمّمالة ىمؼم ومٞمف اًمذي اعمًجد ي٘مّمد

 اهلل قم٤ٌمد ُمـ يم٤مٟمقا  ومٞمٝم٤م اعم٘مٌقريـ أو ىمٌقره٤م أن يزقمؿ اًمتل اعم٘م٤مسمر شم٘مّمد ىمؼم، ومٞمف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ هبؿ ويًتٖم٤مث هبؿ ومٞمًتٜمجد اًمّم٤محللم

 شم٤ٌمرك اهلل سمٗمْمؾ سمالديمؿ يم٤مٟم٧م وإن اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم وُمٕمروف واىمع يمٚمف هذا

، وشمٕم٤ممم ًٓ  أدران ُمـ ـمٝمرت ىمد صم٤مٟمًٞم٤م اًمقه٤مب قمٌد سمـ حمٛمد دقمقة سمٗمْمؾ صمؿ أو

 وذم إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ىمرٟمف ذاًرا يزال ٓ اًمنمك هذا ًمٙمـ اًمنمك،

 .أجًْم٤م همػمه٤م

 ىمؼم ومٞمٝم٤م يم٤من دُمِمؼ سمٕمد ًمًقري٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وهل طمٚم٥م ذم أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

ر ُمـ ومٞمف جيري يم٤من ُم٤م قمغم شمتٕمرومقا [ طمتك] اؾمٛمف يٙمٗمٞمٙمؿ  اؾمٛمف وصمٜمٞم٦م، وُمـ إضا

 والل وُمـ قمج٥م وُمـ ًمف، سم٤مًمٜمذور ي٘مّمدوٟمف اًمٜم٤مس ويم٤من احل٤مضم٤مت، ىم٤ميض: اًم٘مؼم

ة أن اًمٜم٤ًمء سمٕمض  شمرزق ومل اًمزواج ُمـ زُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕم٘مٞمؿ اعمرأ

 اعمرأة ضم٤مءت إذا احل٤مضم٤مت ىم٤ميض اًم٘مؼم هذا إن: هلـ وم٘م٤مل هلـ اًمِمٞمٓم٤من زيـ وًمًدا

 هٙمذا واطمتٙم٧م اًم٘مؼم ريم٧ٌم هل وم٢مذا ُمٕمروف، اًم٘مؼم.. اًم٘مؼم ؾمٜم٤مم قمغم وضمٚم٧ًم

 يم٤من: إُمر اٟمٙمِمػ صمؿ اًمٌٕمٞمد، اًمْمالل هق ذًمؽ طمٌغم، شمذه٥م هل وإذا ىمٚمٞماًل 

ة يزيـ يم٤من ظمٌٞمًث٤م، اًم٘مؼم هذا قمٜمد اًم٤ًمدن  حيي طمتك قمٜمده اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ شم٤ٌمت أن ًمٚمٛمرأ

 طمٌغم، ُمٜمف ومتذه٥م حل٤مضمتف اًم٘م٤ميض[ يتخذه٤م] ومٝمق احل٤مضم٤مت، ىم٤ميض روح قمٚمٞمٝم٤م

 مل: وي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض يتٗمٚمًػ ذًمؽ وُمع ضمًدا، وقمجٞم٥م همري٥م أُمر يٕمٜمل وهٙمذا

 ؿم٤مء ُم٤م أن اعمًٚمٛملم ٕن اًمنمك: ُمـ سمٌمء اعمًٚمٛمقن يّم٤مب أن ظمقف هٜم٤مك يٌؼ

 ٓ: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء.. صح وىمد اؾمتٞم٘مٔمقا، اهلل

ش اخلٚمٞمّم٦م ذو: ًمف ي٘م٤مل هلؿ صٜمؿ طمقل دوس ٟم٤ًمء إًمٞم٤مت شمْمٓمرب طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم

 ُمٙمؼم جمًد ذك أُم٤مُمٝمؿ اعمًٚمٛملم أن هذا وُمٕمٜمك اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم احلدي٨م هذا

 ؾمد سم٤مب ُمـ اًمتّمقير ُمـ ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٙمؾ ٟمتٛمًؽ أن ومٕمٚمٞمٜم٤م وًمذًمؽ
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 سملم اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب وُمـ سمؾ اهلل، ظمٚمؼ ُمِم٤مهب٦م سم٤مب ُمـ وم٘مط ًمٞمس اًمذريٕم٦م

 .اًمٕم٤معملم رب شمٕمٔمٞمؿ إمم وصقهلؿ وسملم اعمًٚمٛملم

سًم٤م قمٜمدي ُم٤م هذا   .اًم١ًمال ذاك قمـ ضمقا

 (33:46:31/ 2 – ضمدة ومت٤موى)

 وافصغار افبـات وأفعاب افػقتقؽراؾقة افصقر حؽؿ

 طمٙمٛمٝم٤م؟ ُم٤م اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقر ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 إٓ اًمٞمدوي٦م واًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقر سملم ومرق ٓ اًمٞمدوي٦م يم٤مًمّمقر :اًمِمٞمخ

 سملم اًمتٗمريؼ وم٢من اًمٖم٤مسمر، اًمٕمٍم ًمٔم٤مهري٦م ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمداً  احل٤مض اًمٕمٍم فم٤مهري٦م قمٜمد

 ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م هذه سم٤مًمٞمد صٜمٕم٧م اًمتل سم٤مًٔم٦م صٜمٕم٧م وصقرة سم٤مًمٞمد صٜمٕم٧م صقرة

 هق ضر ُمـ ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م ُم٤م اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة ٕن اًمٔم٤مهر: قمٜمد اجلٛمقد جيقز ومال

ومٞم٦م اًمّمقرة ُمـ يؽمشم٥م ٟمٗمًف  ُمـ احلٙمٛم٦م أن يذيمرون اًمٕمٚمامء: يٕمٜمل اًمقرىم٦م، اًمٗمقشمقهمرا

 :طمٙمٛمتلم هٜم٤مك أن فمٝمر اًمّمقر حتريؿ

 .اهلل خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة: إومم 

: اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ىمّم٦م ذم يمام اهلل، همػم ًمٕم٤ٌمدة ؾم٤ٌٌمً  يم٤مٟم٧م ُم٤م: وإظمرى

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا ﴿ قًم٤م َوٓ َودًّ ا  َوَيُٕمقَق  َيُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقا  َوىَمدْ *  َوَٟمْنً

 اًمّمقر ذم أجْم٤مً  شمتح٘م٘م٤من اعمٗمًدشم٤من ومٝم٤مشم٤من[ 14 - 13: ٟمقح﴾ ]يَمثػًِما  َأَوٚمُّقا 

 ومٜمحٍم اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ًمتٗمريؼا ىمٚمٜم٤م يمام اعم٘مٞم٧م اجلٛمقد ومٛمـ اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م،

ومٞم٦م واًمّمقر ومٞمٝم٤م، اًمتحريؿ  أثره٤م و يمتٚمؽ اًمّمقرة[ قمٚم٦م أن] ُمع ومٜمٌٞمحٝم٤م اًمٗمقشمقهمرا

 وٓ اًمتٗمريؼ هذا جيقز ٓ ًمذًمؽ واطمدًا: أجْم٤مً  وإظمالق واًمٕم٘مٞمدة اعمجتٛمع إلوم٤ًمد

 ُمـ احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٞمقم جيد ُم٤م شمًٚمٞمؽ حي٤مول ُمـ يمؾ إٓ اقمت٘م٤مدي ذم إًمٞمف يٚمج٠م

 ..اًمٞمٝمقد ومٕمؾ يمام احلٞمؾ سم٠مدٟمك أُمقر

 سمف وم٢مذا ضمٚمس وح٤م شمٚمٛمٞمذه اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ زار: ُمٜمٙمت٤مً  ٕطمدهؿ ُمرة ىمٚم٧م وأن٤م
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 أقمرومؽ أن٤م! ومالن ي٤م: ًمف وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه قمغم ومٕمت٥م اعمٙم٤من صدر ذم ٟمٗمًف صقرة يرى

 ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م أن قمٚمٞمؽ درؾم٧م أن٤م..اًمٕمٚمؿ ٕهؾ اًمٜم٤مس وأـمقع اًمتالُمذة أت٘مك ُمـ

 ٕتذيمر اًمّمقرة هذه ـمٌٕم٧م سمؽ طم٤ٌمً  أن٤م! ؾمٞمدي ي٤م: ىم٤مل اعمالئٙم٦م، شمدظمٚمف ٓ صقرة

 راطم٧م...جيقز ٓ هذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ًمف ىم٤مل آظمره، وإمم ويمامًمؽ وقمٚمٛمؽ أظمالىمؽ

 يرى سمف وإذا شمٚمٛمٞمذه اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمرة اًمِمٞمخ زار صمؿ..ي٘مقًمقن يمام أج٤مم وضم٤مءت أج٤مم

 أُمرت اًم٤ًمسم٘م٦م اعمرة ذم أين شمذيمر أٓ! ومالن ي٤م هذا ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُمٙم٤مهن٤م، ذم اًمّمقرة

 ومٜمحـ يدوي٦م صقرة وشمٚمؽ ومقشمقهمراومٞم٦م صقرة هذه! ؾمٞمدي ي٤م: ًمف ىم٤مل سم٢مظمراضمٝم٤م،

 ًمٙمـ صقرة ومٝمذه حمرُم٦م ومٝمل اًمٞمدوي٦م أُم٤م ضم٤مئزة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقرة أن ُمٜمؽ شمٕمٚمٛمٜم٤م

 .ومقشمقهمراومٞم٦م

 .ووم٘مٞمف وجمتٝمد جمد ـم٤مًم٥م أن٧م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ىم٤مل يمتٗمف، ذم اًمِمٞمخ ومرسم٧م

 واًمّمقرة اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة سملم  سم٤مًمتٗمريؼ ي٘مرون اًمذيـ ه١مٓء هبذا؟ ي٘مقل ومٛمـ

 .اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

 وم٘مط، اًمٔمؾ يمٌس رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس هذه: وي٘مقًمقن يٙم٤مسمرون أهنؿ اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ

 ذم اًمٜمٝم٤مي٦م هذه إمم وصٚم٧م ُم٤م أًم٦م هذه أن أقمٚمؿ واهلل يتج٤مهٚمقن.. يٗمٙمرون ُم٤م ًمٙمـ

 وقمامل أج٤مدي قمٚمٞمٝم٤م ُمر مت٤مُم٤ًم، اهلل ظمٚمؼ ح٤م ُمْم٤مه٤مة اًمّمقرة شمٓمٚمع اًمزر سمٙمٌس اًمدىم٦م

 يتج٤مهٚمقن صمؿ زر، يم٦ًٌم إٓ هل ُم٤م: وي٘مقًمقن يتج٤مهٚمقٟمف يمٚمف هذا آظمره إمم وصٜم٤مع

 أخٞمس يّمقهب٤م اًمذي ومٛمـ اهلدف ٟمحق أًم٦م يّمقب..ًمٚمْمقء يٙمٗمل ُم٤م اًمزر يمٌس أن

 ذم ُمآرهبؿ شمٜمٗمٞمذ أضمؾ ُمـ قمٜمدهؿ جمٝمقل يّمٌح هذا يمؾ سمٞمده؟ اإلٟم٤ًمن هذا

 ..احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل

 إـمٗم٤مل؟ أخٕم٤مب قمغم هذا يٜمٓمٌؼ :ُمداظمٚم٦م

 سمال أوروسم٤م ُمـ اًمٌٞمقت همزت اًمتل اًمٚمٕم٥م ُمـ يم٤مٟم٧م إذا إـمٗم٤مل ًمٕم٥م :اًمِمٞمخ

 صٜمع ُمـ ومٝمل ًمٕم٤مئِم٦م اًمرؾمقل أب٤مطمٝم٤م اًمتل إـمٗم٤مل ًمٕم٥م أُم٤م حمرُم٦م، هذه ؿمؽ

 قمغم صٖمره٤م ُمـ شمتٕمقد اًمٌٜم٧م ٕن سم٤مًمٖم٦م: طمٙمٛم٦م اًمٌٞمتٞم٦م اًمّمقر هذه إسم٤مطم٦م وذم اًمٌٞم٧م،
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 اجل٤مهزة اًمّمقر أُم٤م آظمره، وإمم واًمرىمع سم٤مخلٞم٤مـم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام قمٚمٞمف شمتٛمرن أن هل٤م يٜمٌٖمل ُم٤م

َُمك هذه أوروسم٤م ُمـ شم٠ميت واًمتل  أظمالىمٝمؿ متثؾ ومٝمل اًمٙمٗم٤مر صٜمع يمقهن٤م ُمع وهل اًمدُّ

 .وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وقم٤مداهتؿ

 ؿمٕمر هل٤م سمٜم٧م إًمٕم٤مب هذه سمٕمض شمرون أنٙمؿ ذًمؽ ذم اًمقاوح٦م إُمثٚم٦م وُمـ

 هذه سمقاؾمٓم٦م ٟمحـ يمٚمف هذا ومخذه٤م، ٟمّمػ يٌلم ىمّمػم ىمٛمٞمص شمٜمقرة وهل٤م..ذهٌل

 ٓ اعمجًٛم٦م، اًمّمقر هذه شم٘مٚمٞمد قمغم سمٜم٤مشمٜم٤م شمٜمِم٠م سمٞمقشمٜم٤م ذم اعمقو٤مت ٟمدظمؾ اًمّمقر

 .اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م ضمًؿ أبداً  إدظم٤مهل٤م جيقز

 (33:1:33/ب32: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 احلؽؿ دم واآليل افقدوي افتصقير بغ افتػريؼ

 همػمهؿ قمـ ومْمال اعمًٚمٛملم قمٚمامء سمٕمض قمغم دظمٚم٧م هذه ومٚمًٗم٦م وم٠مي..» :اًمِمٞمخ

 آظمر شمّمقير قمٚمٞمٝمؿ وطمرُمقا ، آخل شمّمقير ٕنف اًمتّمقير ُمٓمٚم٘م٤م دمقيزا  هلؿ ومجقزوا

 ؾمٌؼ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت ذم داظمؾ ويمؾ  ، يدوي شمـّمقير ٕنف؟ح٤مذا

 .ذيمره٤م

 طمديثف ُمـ ويٌدو اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل اعمٜم٤مىمِم٦م أطمدهؿ وسملم سمٞمٜمل ضمرى يم٤من وىمد 

 أين قمـٚمٞمف رددُت  ُم٤م ضمـٛمٚم٦م ُمـ ويم٤من ومٜم٤مىمِمتف، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٍمي٤م فم٤مهري٤م يم٤من أنـف

 أصٜم٤مُم٤م شمـقضمد يمٝمرسم٤مئل فمؾ سمٙم٦ًٌم اًمتل اًمْمخـٛم٦م اعمّم٤مٟمع شمٚمؽ ذم ىمقًمؽ ُم٤م: ؾم٠مختف

ٟم٤م أؿمٙم٤مٓ  اًمتل وهل، ذًمؽ ٟمحق أو اًمٌالؾمتٞمؽ ُم٤مدة ُمـ هل اًمتل صٜم٤ممإ ُمٜمٝم٤م وأخقا

 شمقضمد ُمٕم٤مُمؾ هٜم٤مك ذًمؽ ُمـ وأيمثر، ًمألـمٗم٤مل يمٚمٕم٥م هب٤م اعمًٚمٛملم أؾمقاق اُمتألت

 اعمُٛمثؾ ٟمحتٝم٤م قمغم  ي٘مقم اًمتل إصٜم٤مم ُمـ أضمقد هل أصٜم٤مم وخٛم٦م آٓت سمقاؾمٓم٦م

 سمٕمض قمغم ُمقوققم٦م ُمثال ٟمراه٤م اًمتل إصٜم٤مم هذه ذم شم٘مقل ُم٤مذا: ًمف ىمٚم٧ُم ، واًمٜمح٤مة

 اًمْم٤مًملم والل ُمـ ُمثال ٟمرى ذًمؽ ُمـ ُمث٤مل يذيمر يمٚمٙمؿ رسمام اًمٓم٤موٓت؟ أو اعم٘م٤مقمد

 ُم٤مدة ُم٤م، يمٚم٥م ووراءه٤م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ُمتؼمضم٦م اُمرأة صقرة يّمٜمٕمقن أهنؿ اًمٜمّم٤مرى

 ىم٤مم هؾ هذا؟  ُصٜمع يمٞمػ، آظمر ُمٕمدن ُمـ أو ٟمح٤مس ُمـ أو طمجر ُمـ اًمّمقرة هذه
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 ُم٤م اًمقاطمدة اًمدىمٞم٘م٦م ذم ختـرج أًم٦م اًمٔمؾ سمٙمٌس وإٟمٛمـ٤م ٓ؟هن٤مرا ًمٞمؾ اًمٜمح٤مة صٜمٕمف قمغم

 طمـالل؟ـمـٌٕم٤م أم أطمرام إصٜم٤مم هذه ذم رأجؽ ُمـ٤م ًمف ىمٚم٧ُم .إصٜم٤مم هذه ُمـ اهلل ؿم٤مء

  اظمـتٚمٗم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٙمـ: ىمٚمٜم٤م، طمرام هذا يـ٘مقل أن إٓ ي٘مقل أن يًٕمف ومٚمؿ ىمٚمٞمال ومٙمر

 ٓ أنف اًمٞم٘ملم هق وهذا ،ي٘مقل ُم٤م يدر ومل اًمٗمقشمقهمراذم؟ومَٕمَٞمك اًمتّمقير ذم ػاظمتٚم يمام

 وأظمر ٟمحت٤م ُٟمح٧مو سم٤مًمِم٤ميمقش صٜمع أطمدهؿ أن سمٕمٚم٦م وآظمر صٜمؿ سملم اًمتٗمريؼ جيقز

 .ُم٘مٞمت٦م قمٍمي٦م فم٤مهري٦م هذه، سم٤مًٔم٦م وإٟمام يمذًمؽ يٜمح٧م مل

 ذم هب٤م اسْمُتٚمِٞمٜم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه سمت٘مريظ ظمٞم٤مًمٞم٦م ىمّم٦م روى ُمرة سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ 

 وإذا ضمٚمس ومٚمام داره ذم ًمف شمٚمٛمٞمذا زار وم٤موال قم٤مح٤م أن زقمٛمقا » :ىم٤مل احل٤مض اًمٕمٍم

 وم٘م٤مل. اجلدار قمغم ُمٕمٚم٘م٦م صقرشمف اًمِمٞمـخ يـرى،اجلدار قمغم ُُمَٕمّٚم٘م٦م أُم٤مُمف ُصقرشمف َيرى سمف

 ضمٕمٚم٧م سم٤مًمؽ ومام طمرام اًمتّمقير  سم٠من قمٚمٞمٙمؿ درؾم٧م أن٤م ُمرة يمؿ  سمٜمل ي٤م: ًمتٚمٛمٞمذه

 وذيمرى ومٞمؽ طم٤ٌم ذًمؽ ومٕمٚم٧م إين اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: ىم٤مل؟اعمٙم٤من ذًمؽ ذم صقريت

 ٓ وم٤معمالئٙم٦م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك طمرام وهذا جيقز ٓ هذا ٓ: ىم٤مل.. وو وظمٚم٘مؽ ًمٕمٚمٛمؽ

 صمـؿ.. أج٤مم وضم٤مءت أج٤ّمم وراطم٧م.اًمّمقرة وأنزل اًم٤ٌمر اًمتٚمٛمٞمذ ومِم٤مهل٤م. سمٞمتؽ شمدظمؾ

 ُمـ٤مًمؽ: ًمف وم٘م٤مل. ُمٙم٤مهن٤م ذم اًمّمقرة يرى ـهق وإذا،أظمرى ُمرة شمٚمٛمٞمذه وزار اًمِمـٞمخ قم٤مد

 يـ٤م: ىم٤مل. اًمّمقرة وأنزًم٧م اًمٜمّمٞمح٦م وىمٌٚم٧م وشمـذيمرشمؽ ٟمّمحتؽ ىمد أخ٧ًُم  سمٜمل ي٤م

ومٞم٦م صقرة اًمّمقرة هذه ؾمٞمدي  ُمٜمؽ شمٕمٚمٛمٜم٤م وٟمحـ يدوي٦م صقرة يم٤مٟم٧م ومتٚمؽ ومقشمقهمرا

 وم٘مد ًمؽ اهلل سم٤مرك ًمف وم٘م٤مل شمٚمٛمٞمذه يمتػ قمغم اًمِمٞمخ ومرسم٧م. اًمّمـقرشملم سملم اًمتٗمريؼ

 .شوم٘مٞمٝم٤م يمٜم٧م

 أنف قمٚمٛمٜم٤م إذا اعم٘م٤مصد إمم ٟمٔمر عمـ اًمٔمقاهر قمغم اجلٛمقد، احل٤مض اًمٕمٍم وم٘مـف هذا

ومٞم٦م واًمّمقر اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ومرق ٓ  اًمّمقر سملم ومرق ٓ وسم٤مًمت٤مزم اًمٗمقشمقهمرا

 يمؾ» قمٛمقم ذم يدظمؾ ذًمؽ يمؾ اًمتٕمٌػم صح إذا اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م واًمّمقر ،اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

ر ُمـشاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر  .صقرة ومٞمف سمٞمت٤م اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ صقرة َصق 

٤م اًمٕمٍم هلذا يقضمد أٓ: ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا  ًً  سمٕمض سم٢مسم٤مطم٦م ُمتٜمٗم
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٦م احل٤مضم٦م أو شمقضمٌٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اًميورة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م اًمّمقر ح 
 شم٘متْمٞمٝم٤م؟ اعمُٚمِ

  اًمتل اًمّمقر ذم سمٜم٤مهت٤م ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ قمغم ودًمٞمٚمٜم٤م ُمقضمقد هذا ٟمٕمؿ: أن٤م أىمقل

 اًمًٞمدة أن طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ضمـ٤مء وم٘مد، سم٤مًمٌٜم٤مت ضم٤مراشمـٝم٤م و هل هب٤م شمٚمٕم٥م يم٤مٟم٧م

 ُمٕمٝم٤م ًمٞمٚمٕمٌقا  إًمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م ضمـػمان سمٜم٤مت يٛمرر يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمـٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 ًمف شومرس صقرة» ومرؾم٤م ًمٕمٌٝم٤م سملم ومقضمد قمٚمٞمٝم٤م ط دظمؾ وُمرة. اًمٌٜم٤مت سمٚمٕم٥م

 :ىم٤مًم٧م شضمٜم٤مطمـ٤من ًمف ومرس قم٤مئِم٦م ي٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،ضمٜم٤مطم٤من

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومْمحؽ ش أضمٜمح٦م هل٤م يم٤مٟم٧م ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ أن يٌٚمٖمؽ أخؿ اهلل ي٤مرؾمقل»

 ُمًتثٜم٤مة اًمرظمّم٦م هذه وأهن٤م اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م ذم رظمّم٦م احلدي٨م هذا ُمـ أظمذٟم٤م. واًمًالم

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م أو ُمـّمقر ًمٙمؾ ؿم٤مُمال ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء إطمـ٤مدي٨م شمٚمؽ قمٛمقم ُمـ

 ذم وصم٤مسمت٤م ُمٕمرووم٤م هذا يم٤من وم٢مذا، اعمالئٙم٦م دظمقل ُمـ متٜمع صقرة ًمٙمؾ ؿم٤مُمال

ٚم٧م يمٜم٧ُم  وىمد، اًمّمحٞمحلم  يمت٤ميب ذم اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمض اعمـ٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل وَمّم 

 اًمٕمٍم ذم اًمزواج سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمّمـقر اىمتٜم٤مء ُمـ حمذرا شاعمـٓمٝمـرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب»

 إدًم٦م شمٚمؽ ُمـ ُمًتثٜم٤مة إهن٤م وم٘مٚم٧ُم  قم٤مئِم٦م ًٞمدةاًم ًمٚمٕم٥م شمٕمرو٧م صمؿ احل٤مض

 ؾمتثٜم٤مءآ هذا ُمـ آؾمتٗم٤مدة ومٞمٛمٙمـ حـٞمح٦ماًمّم اًمًٜم٦م ذم واردا هذا يمـ٤من إذا.اًمٕم٤مُم٦م

٦م طم٤مضم٦م ـهٜم٤مك وشمـٙمقن ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمتـل اًمّمقر ٟمنم ذم ح 
 اًمتقؾمع هذا أُم٤م، ًمٕمروٝم٤م ُُمٚمِ

 ٕدٟمك صقر هٜم٤مك شمذيمر حْم٦ماعم اإلؾمالُمٞم٦م اعمـجالت طمتك اًمٌـالد وـمؿ   قمؿ   اًمذي

 اًمّمقرة؟ هذه ح٤مذا، وأضم٤مب ؾمئؾ ُمـ صقرة، اعم٘م٤مل يم٤مشم٥م -ُمثال- صقرة ُمٜم٤مؾم٦ٌم،

ِريـ أقمامل شُمٌٓمؾ ىمد اًمّمقر هذه ُمثؾ سم٠من قمٚمام اًميورة؟ هل ُم٤م  قمـ ومْمال اعمّمق 

ِريـ أقمامل ريـ أقمامل شُمٌٓمؾ ىمد أهن٤م أُم٤م،اعمّمق   سمام ومذًمؽ إؿمـخ٤مص ه١مٓء ُمـ اعمّمق 

 إسمـٓم٤مل ذم ٟمـٗمًف ُيٕمرض هذا أن، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اًمٚمٞمٚم٦م إًمٞمف وأذُت  ُمٕمٚمقم هق

 اًمٔمٝمقر ي٘مٓمع اًمٔمٝمقر وطم٥م اًمٔمٝمـقر ذم طم٤ٌم إٓ جيٞم٥م ٓ وأن يـٙمت٥م ٓ سم٠من قمٛمٚمف

 اإلضمتامقمل اًمقوع ٕن ومٛمٕمذرة ٞمٙمؿقمـٚم أـمٚم٧ُم  وًمٕمـكم اًم١ًمال هذا قمغم ضمـقايب هذا

قمٞم٦م واًمٗمت٤موى اإلؾمالُمٞم٦م اعمجالت أىمرأ  ٕين، اًمٙمالم هذا شمٗمّمٞمؾ ي٘متيض  ومَ٘مٚم ام اًمنم 

 ُمٜمف جيقز وُم٤م اًمتّمقير ذم إصـؾ ـهق ُم٤م أبلم أن قمكم ومقضم٥م اعمٓمٚم٘م٦م اإلسم٤مطم٦م إٓ أضمد

 .اًمٜم٤مس ومـٞمف اظمتٚمػ امومٞم اًمّمقاب عمٕمروم٦م ووم٘م٧م ىمد أيمـقن أن وأرضمـق
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 يْم٤مهقن: »ط اًمٜمٌل حلدي٨م ،ُمْم٤مه٤مة شمقضمد ٓ أنف ي٘مقًمقن سمٕمْمٝمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ش..اهلل سمـخٚمؼ

 احل٤مض اًمٕمٍم هذا سمالء ُمـ أجْم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال هذا :-اهلل رمحف- اًمِمٞمخ

 اًمتل  اًمٕمـٚم٦م شمٚمـؽ ومٞمـف ًمٞمس اًمٗمـقشمقهمراذم اًمتّمقير إن ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ إن اًم٤ًمئؾ ي٘مقل

 سمخٚمؼ اعمـْم٤مه٤مة وهل أٓ اًمّمحـٞمح٦م إطمـ٤مدي٨م سمٕمض ذم قمـٚمٞمٝم٤م اًمتـٜمّمٞمص ضمـ٤مءت

 وىمػ سمٞمتف دظمؾ ومٚمام ُم٤ًمومرا  أو هم٤مزي٤م يم٤من  ط اًمٜمٌل أن: اًمّمـحٞمح ذم ضمـ٤مء وم٘مد اهلل

 إن» :قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م، اًمدظمـقل ُمـ وم٤مُمـتٜمع صقر قمٚمٞمٝم٤م ؾمت٤مرة رأى ٕنف يدظمؾ ومل

 اًمتّمقير إسم٤مطم٦م إمم ذهٌقا  ممــش.اهلل أؾمتٖمٗمر وم٢مين اهلل رؾمقل ي٤م أذٟم٧ٌُم  يمـٜم٧ُم 

 إن ومٞم٘مقًمقن شاهلل سمـخٚمؼ يْم٤مهئقن» صحٞمح طمدي٨م ذم اجلٛمٚم٦م هبذه اًمٗمقشمقهمراذم

 ومال اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير ذم أُم٤م اًمٞمدوي اًمتـّمقير أي اًمّمقرة ذم حتّمؾ إٟمام اعمْم٤مه٤مة

 ـهؿ هؾ شمرى ي٤م: ٟمٗمز ذم [وأىمقل] هذا ُمـ اًمٕمـج٥م يمؾ أتٕمج٥م وأن٤م.ه٤مةُمْم٤م

 ُمـ ٕن ذًمؽ؟ي٘مقًمقن ُم٤م ظمـالف أنـف ويٕمرومقن سم٤مًمقـهؿ يـتٔم٤مـهرون هؿ أم وامهلم

 َأَرادَ  إَِذا َأُْمُرهُ  إِٟم اَم ﴿ :اًمٙمـريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م ُم٤م همػم ذم ىم٤مًمف ُم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل صٗم٤مت

ـْ  ًَمفُ  َيُ٘مقَل  َأنْ  ؿَمٞمْئ٤ًم ٌَٝم٤م أىمرب اًمّمـقرشملم وم٠مي﴾ وَمٞمَُٙمقنُ  يُم  ؟اهلل خلٚمؼ وُمْم٤مه٤مة ؿَم

 ٓ هٜم٤م ه٤م ُمـ ومٞمّمحح هٜم٤م ه٤م ُمـ َُيٓمئ هن٤مرا ًمٞمؾ اعمّمقر قمٚمٞمٝم٤م ئمؾ اًمتل آخّمقرة

 طمتك وهٙمذا شمٕمديال صححف ُمـ٤م قمغم ومٞمدظمؾ ؾم٤مقم٤مت أو حلٔم٤مت قمٚمٞمف يٛميض يٙم٤مد

 أم ومٞمٙمقن؟ يمــ ًمٚمٌمء ىمقًمف ذم اهلل ذم ُمْم٤مه٤مة أؿمد هذا، ٟمٔمره ذم اًمّمقرة شمًت٘مٞمؿ

 هذا أن ؿمؽ ٓ شمّمقيرا؟ شمٙمقن ُم٤م أطمـًـ ذم فمٝمرت اًمّمقرة وإذا اًمزر قمغم وٖمٔم٦م

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمخٚمؼ ُمْم٤مه٤مة يٙمقن سم٠من شأدق»

 اًمذي ُم٤م اعمجًؿ ًمٚمتٛمث٤مل،ًمٚمّمٜمؿ اعمّمقر طمتك اعمّمقر آظمر ورء رء هذا 

 إمم و و واًمِمٕمػمات اًمٕمـروق أي اًم٤ٌمـمـ أُم٤م اإلٟمـ٤ًمن ُمـ راًمٔم٤مه يّمقر يّمقر؟هق

 ٓ إؿمٞم٤مء هذه يمؾ..آظمـره إمم، اعمـٕمدة، اًم٘مٚم٥م، اًمدىمٞمؼ اهلل ظمٚمؼ ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م آظمر

 ذيمره٤م اًمتل وم٤معمْم٤مه٤مة اًمٔمـ٤مهر هذا يّمقرون إذن ومٝمـ١مٓء. يـّمقروه٤م أن يًتٓمٞمٕمقن

 اعمـْم٤مه٤مة ًمٞم٧ًم اًمٔم٤مهرة اًمّمـقرة هذه يٕمٜمل إٟمام احلـدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل
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 طمٞمٜمئذ اًمٜم٘مٓم٦م هلذه اٟمتٌٝمٜم٤م وم٢مذا.إًمٞمٝم٤م يّمٚمقا  أن ُمٓمٚم٘م٤م اًمٌنم يًتٓمٞمع ومٚمـ احل٘مٞم٘مٞم٦م

ومٞم٦م اًمّمقرة هبذه شمـٙمقن اعمْم٤مه٤مة  أو اًمٞمدوي٦م قرةاًمّمـ ُمـ سمٙمثػم أىمقى اًمٗمقشمـقهمرا

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا. ذًمؽ وٟمحق ٤مًمٙمـ٤ميمقشسم اًمٜمـح٧م

 اعمْم٤مه٤مة قمٚم٦م وهل اًمٕمٚم٦م هذه قمٜمد وىمٗمقا  اًمذيـ ـه١مٓء قمغم ظمٗمل: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م ُمــ

 هٜم٤مك أن ىمٚمٜم٤م إذا إٟم٤م أيمثر ُمدىم٘ملم ٟمـٙمقن أن وٟمـًتٓمٞمع أظمرى قمٚم٦م ـهٜم٤مك أن ٟمـٕمت٘مد ٟمحـ

 ؾم٤ٌٌم يمـ٤مٟم٧م أنـٝم٤م وهل أٓ واًمّمقر ًمٚمتّمقير احلـٙمٞمؿ اًمنمع حتريؿ ذم أظمـرى طمـٙمٛم٦م

 ٟمـقح ىمقم ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف حت٧م اًمتـٗمًػم يمـت٥م ذم ضم٤مء يمام -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك-اهلل همػم ًمٕم٤ٌمدة

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا ﴿ :وم٘م٤مل: قمـٜمٝمؿ طمٙمك اًمًـالم قمٚمـٞمف قًم٤م َوٓ َودًّ  ؾُمَقا

ا  َوَيُٕمقَق  َيُٖمقَث  َوٓ   ﴾يَمثػِمً  َأَوٚمُّقا  َوىَمدْ ﴿:شمٕم٤ممم ىم٤مل ﴾َوَٟمْنً

 :أي٦م هذه شمـٗمًػم ذم اًمًـٚمػ ُمـ وهمـػمه قمـ٤ٌمس اسمــ ي٘مقل

 وزيـ إًمٞمـٝمؿ اسمٚمٞمس ضم٤مء ُم٤مشمقا  ومٚمام اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد ُمـ ظمـٛم٦ًم يمـ٤مٟمقا  ـه١مٓء» 

 اًمٜم٤مس ومـٞمٝم٤م يدومـ اًمتل ٘مٌقراًم ذم يـدظمٚمقهؿ أن وٓ دورهؿ ذم ىمـٌقرهؿ ٕمٚمقا جي أن هلؿ

 ذم ذيمـراهؿ شمٌ٘مك أن ومٞمٜمٌٖمل صـ٤محللم قمـ٤ٌمدا يم٤مٟمقا  ـه١مٓء أن سمحج٦م ذًمؽ هلؿ زيـ قم٤مدة

 سم٤مًمٙمؿ ذم ذيمراهؿ شمٌ٘مك ًمـ اعمقشمك مج٤مهػم ُمع دومٜمتٛمقهؿ وم٢مذا اًمدـهر أبد أذـه٤مٟمٙمؿ

 .ومٗمٕمٚمقا  دورـهؿ ذم ىمـٌقرهؿ جيٕمٚمقا  نسم٠م إسمٚمٞمس إًمٞمٝمؿ أوطمك وًمذًمؽ

 ًمـٝم١مٓء شمتخذوا سم٠من أنـّمحٙمؿ» :هلؿ وىم٤مل ومج٤مءهؿ اًمزُم٤من ُمـ ىمٞمال شمريمٝمؿ صمؿ 

 اًم٘مٌقر هذه ٕن ظمقاـمريمؿ ذم وصم٤مسمت٦م ُمت٠ميمدة ذيمراهؿ ًمتٔمؾ أصٜم٤مُمـ٤م اخلـٛم٦ًم اًمّم٤محللم

 .أثـر أي هل٤م ٓيٌ٘مك صمؿ  ومتذه٥م ؾمٝمقل أو أُمـٓم٤مر أو اًمًامء ُمـ قمقاصػ شم٠متٞمٝم٤م ىمد

 أصٜمـ٤مُم٤م وٟمحتقا  ومـّمٜمٕمقا  أبدا إٟمـ٤ًمٟم٤م اًمِمٞمـٓم٤من ٟمـّمح وُم٤م ٟمـّمٞمحتف أجْم٤م وم٘مٌٚمقا  

 هلذه شمتخذوا أن جي٥م هلؿ ىم٤مل ضم٤مءهؿ ح٤م  آظمـر ضمٞمؾ وشمٚم٘م٤مـهؿ  اخلـٛم٦ًم هل١مٓء

 ًمألصٜم٤مم سمٞمت٤م وم٤مشمـخذوا، هبؿ وصم٘متٙمؿ ُمٜمزًمتـٝمؿ ُمـع يتـٜم٤مؾم٥م ُمـٜمزٓ،ُمٙم٤مٟم٤م إصـٜم٤مم

  إًمٞمٝمؿ وأوطمك ضمـديد ضمـٞمؾ ضم٤مء صمؿ واٟم٘م٣م ه١مٓء ومـؽمك رومٞمع ُمٙم٤من ذم وووـٕمقه٤م

 اًمٕمٔمٛم٦م شمًتحؼ ٕهن٤م ُووٕم٧م إٟمام اعمٙم٤من هذا ذم ُووٕم٧م اًمتل إصٜم٤مم هذه أن
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 قمز اهلل وم٠مرؾمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ ويٕمٌدوهن٤م هل٤م يًجدون وم٠مظمذوا واًمٕم٤ٌمدة

 ـه١مٓء قم٤ٌمدة وذم اًمِمـرك ذم وىمع اًمذي اجلٞمؾ هذا إمم  اًمًـالم قمٚمٞمف ٟمـقطم٤م وضمؾ

 .اخلٛم٦ًم

 ؟ُمـقىمٗمٝمؿ يم٤من ومامذا

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ﴿ :اًمًـ٤مسم٘م٦م أي٦م ذم ؾمـٛمٕمتؿ يمام   إذن  آظمره إمم ﴾َودًّ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمـّرم ومّٚمام اهلل همـػم قم٤ٌمدة ذم ؾم٤ٌٌم يم٤مٟم٧م واًمتامصمٞمؾ إصٜم٤مم

 وٕنـٝم٤م سمؾ اهلل ًمـخٚمؼ ُمْم٤مه٤مة سم٠منـٝم٤م حمّمقرة وم٘مط احلٙمٛم٦م شمـٙمـ ًمـؿ واًمتـامصمٞمؾ اًمّمقر

 ؾمّٚمٛمٜم٤م ومٚمق  وًمذًمؽ. وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل واإلظمالص اهلل همػم ًمِٕم٤ٌمدة ؾم٤ٌٌم يم٤مٟم٧م أجْم٤م

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚم٦م ٘مكشمٌ اًمِمٛمز سم٤مًمتّمقير اهلل خلٚمؼ هل٤م ُمْم٤مه٤مة ٓ أنف ـه١مٓء سمزقمؿ ضمدٓ

 .وُمًتٛمرة ىم٤مئٛم٦م

 ومل وشمٞم٘مٔمقا  شمث٘مٗمقا  أن اًمٜم٤مس يٌؼ مل سم٠منف اًمٌٕمض ي٘مقل أجْم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه صمؿ 

م ومٞمف وىمع ياًمذ اًمنمك هذا ُمـ رء ذم يـ٘مٕمقن يٕمقدوا  ظمٓم٠م] وهذا اًمًـ٤مسم٘مقن إىمقا

 قمٝمد إمم يم٤من طمٞم٨م ثالُم روؾمـٞم٤م ذم اعمـنميملم سمـٕمض أطمقال أىمقل ٓ درس ومٛمـ [آظمر

 طمـقل اعمًٚمٛمقن يٓمقف يمام طمقهلؿ اعمًٚمٛمقن يٓمقف شت٤مًملمؾم» وىمـؼم ًمٞمٜملم، ىمؼم ىمـري٥م

 .اعمـنموم٦م اًمٙمـٕم٦ٌم

 هذا؟ ُمـ أيمثـر شمـٙمقن اًمٕمـ٤ٌمدة وهؾ 

 ٟمِم٤مسمف سم٤مًمٜم٤م ُم٤م ًمٙمـ ذٟم٥م اًمٙمٗمر سمـٕمد ومٚمٞمس اًمٙمٗم٤مر قمـ ٟمتحدث ٓ أىمقل ًمٙمـ 

 سمالد ُمـ يمثػم ذم ٟمـجد ٟمـزال ٓ وٟمحـ، وضمؾ قمـز سم٤مهلل ينمك أطمد يٌؼ مل:وٟم٘مقل

 شم٤ٌمرك اهلل سمٞمقت ذم قمٛمٚمف يٕمٛمؾ اًمٙمٗمر يزال ٓ همػمه٤م ذم ؾمقري٤م ذم ُمٍم ذم اعمًٚمٛملم

 قمغم ومٞمف اًمّمالة يٗمْمؾ ومٞمف ًمٚمّمالة ىمـؼم ومٞمف اًمذي اعمـًجد يـ٘مّمد طمٞم٨م وشمٕم٤ممم

 ومـٞمٝم٤م اعم٘مٌقريـ أو ىمـٌقرـه٤م أن ُيزقمؿ اًمذي اعم٘م٤مسمر شُم٘مّمد ىمؼم ومٞمف ًمٞمس اًمذي اعمًجد

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ هبؿ ويًتٖم٤مث ومٞمًتٜمجد  اًمّمـ٤محللم اهلل قمـ٤ٌمد ُمـ يمـ٤مٟمقا 

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٗمْمؾ سمالديمؿ يمـ٤من وإن اًمٌـالد ُمـ يمـثػم ذم وُمـٕمروف واىمع يمٚمف هذا
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 ًمٙمـ اًمنمك إدظمـ٤مل ُمـ ـمُٝمرت ىمد صم٤مٟمٞم٤م اًمقـه٤مب قمـٌد سمـ حمٛمد دقمقة سمٗمْمؾ صمؿ أوٓ

 همـػمه٤م وذم إًمٞمٝم٤م أذُت  اًمتل اًمٌالد ُمـ يمـثػم ذم ُمفا ىمـق ٤مسمً و٤مر يـزال ٓ اًمنمك هذا

 ىمؼم ومٞمـٝم٤م يم٤من دُمِمؼ سمٕمد ًمًقري٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وهل طمٚم٥م ذم أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ. أجْم٤م

ر ُمـ ومٞمف جيري يمـ٤من ُم٤م قمغم شمتٕمرومقا  أن قمـ إؾمـٛمف يٙمٗمٞمٙمؿ  اؾمٛمف،وصمٜمٞم٦م وُمـ أضا

 سم٤مًمٜمذور ي٘مّمدوٟمـف ٜمـ٤مساًم ويمـ٤من احلـ٤مضم٤مت ىم٤ميض ؾمـٛمفا اًم٘مـؼم،  احل٤مضم٤مت ىمـ٤ميض اًم٘مـؼم

ة أن،اًمٜم٤ًمء سمـٕمض والل وُمـ قمج٥م وُمـ ًمف  قمـٚمٞمٝم٤م ُم٣م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕم٘مٞمؿ اعمرأ

 ىم٤ميض اًم٘مؼم هذا إن هلـ وم٘م٤مل هلـ اًمِمـٞمٓم٤من زيـ وًمـدا شُمرزق ومل اًمزواج ُمـ زُمـ

 ريمـ٧ٌم هل وم٢مذا ُمٕمروف اًم٘مـؼم، اًم٘مؼم ؾمٜم٤مم قمغم وضمٚم٧ًم اعمـرأة ضم٤مءت إذا احل٤مضمـ٤مت

 صمؿ اًمٌٕمٞمد اًمْمالل هق ذًمؽ،طمٌغم شمذه٥م هل وإذا ىمٚمٞمـال هٙمذا واطمـتٙم٧م اًم٘مـؼم

 ..إُمر اٟمـٙمِمػ

ة يزيـ يم٤من ظمـٌٞمث٤م اًم٘مـؼم هذا قمـٜمد اًم٤ًمدن يم٤من ة شم٤ٌمت أن ًمٚمٛمرأ  اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ اعمرأ

 طمـٌغم ُمٜمف ومتذه٥م حل٤مضمـتف اًم٘م٤ميض يٙمقن هق أو احل٤مضم٦م ىم٤ميض هق حيي طمتك قمٜمده

 يـٌؼ مل وي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض يتٗمٜمـ ذًمؽ وُمع. ضمدا وقمجٞم٥م همري٥م أُمر يٕمٜمل وهٙمذا

 اهلل ؿم٤مء ُم٤م أن اعمًٚمٛملم ٕن اًمنمك ُمـ سمٌمء اعمًٚمٛمقن يّم٤مب أن ظمقف هٜم٤مك

 .اؾمتٞم٘مٔمقا 

 اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ: »٤ملىم أنف ط اًمٜمٌل قمـ اًمٌـخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م صح وىمد

 احلـدي٨م هذاش اخلـٚمٞمّم٦م ذو ًمـف ي٘م٤مل هلؿ صٜمؿ طمقل دوس ٟم٤ًمء خٞم٤متآ شمْمٓمرب طمتك

 وًمذًمؽ ُمـٙمؼم ُمـجًد ذك أُمـ٤مُمٝمؿ اعمًٚمٛملم أن هذا وُمٕمٜمك، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم

 اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ اًمتّمقير ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٙمؾ ٟمتٛمًؽ أن ومٕمٚمٞمٜم٤م

 وسملم اعمًٚمٛملم سملم اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب وُمـ سمؾ اهلل ظمٚمؼ ُمِم٤مهب٦م سم٤مب ُمـ وم٘مط ًمٞمس

سم٤م قمٜمدي ُم٤م هذا اًمٕم٤معملم رب همػم شمٕمٔمٞمؿ إمم وصقهلؿ  .اًمًـ١مال هذا قمغم ضمقا

 ؟[احلٙمؿ هذا ُمـ شمًتثٜمك هؾ ًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم] :اًم٤ًمئؾ

 .ُمرة ُمـ أيمثر هذا ذيمرت أن٤م ؿمؽ ٓ :-اهلل رمحف- اًمِمٞمخ
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 إٟمام ذيمـره اًم٤ًمسمؼ قمـ٤مئِم٦م طمدي٨م ومٞمٝم٤م ُمًتٜمدٟم٤م هل لاًمت ًمٚمٌٜم٤مت اعم٤ٌمطم٦م اًمٚمٕم٥م 

 اًمٚمٕم٥م هذه وًمٞم٧ًم واًم٘مامش اخلرق ُمـ اًمٌٞم٧م ذم اعمّمٜمققم٦م أي اًمٌٞمتٞم٦م اًمٚمٕمـ٥م هل

ٟم٤م أؿمٙم٤مٓ اًمٖمرب سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل  وهذا إصٜم٤مم هل هذه..آٟمٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمام وأخقا

 قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمٝم٤م اًمتل اًمٚمٕم٥م هل هذه وًمٞم٧ًم ،جيقز ٓ

 قمغم اًمٌٜم٧م شمدري٥م اعمـٜمززم سمـ٤مًمتدسمػم اًمٞمقم يًٛمك مم٤م رء ًمٚمٌٜم٤مت ٥ماًمٚمٕم إسم٤مطم٦م ذم إن

 ذًمؽ وٟمحق ؽذًم وشمريمٞم٥م واخلٞم٤مـم٦م اعمالسمس سمتٗمّمٞمؾ يتٕمٚمؼ مم٤م رء قمغم شمتٛمرن أن

 ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل إصٜم٤مم هذه سمٛمثؾ ًمٌٜمتٜم٤م ٟمزيـ طمتك قم٨ٌم جمرد وًمٞمس اًمٖم٤مي٦م هق هذا

 .اًمٙمـٗمر سمالد

 هلذه شمّمٜمع إم أو اًمٌٜم٧م إظم٧م إم، اًمٌٜم٧م ُمـ ششمٜمٌع» اًمتل هل اًمٚمٕم٥م 

 آٟمـٗم٤م إًمٞمف أذٟم٤م مم٤م رء قمغم شمتٛمرن ًمٙمل اًمٚمٕم٥م هذه ُمـ رء اًمّمٖم٤مر اًمٌٜم٤مت

 وشم٘م٤مًمٞمدهؿ قم٤مداهتؿ اًمٚمٕم٥م هذه سمقاؾمٓم٦م إًمٞمٜم٤م  ُيّمدرون اًمٙمٗم٤مر أن هذا إمم سم٤مإلو٤موم٦م

 ؿمٕمر هل٤م سمٜم٧م اًمٚمٕم٦ٌم أو اًمدُمٞم٦م دمدون طمٞم٤منإ ُمـ يمثػم ذم ُمثال أو وأظمالىمٝمؿ

 هذه سمٛمثؾ اًمتِمٌف  ويردن صٖمرهـ قمغم اًمٌٜم٤مت ومتت٠مثر يم٤مًمٖمالم هٜم٤م إمم ُم٘مّمقص

 اًمٗمًت٤من ايمت٧ًم ىمد واًمٌٜم٧م أوروسم٤م ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم شم٠ميت،هب٤م اًمٚمٕم٥م قمغم شمرسم٧م اًمتل اًمٚمٕم٥م

 وهٙمذا اًم٤ًمىملم طمتك يًؽم اًمذي اًمٓمقيؾ اًمٗمًت٤من شمرى ٓ ومٝمل اًمٗمخذيـ ٟمّمػ إمم

 هذه سمٛمثؾ سم٢مدظم٤مهل٤م ٟم١ميده٤م صمؿ هن٤مرا ًمٞمال ٟمح٤مرهب٤م اًمتل اعم٘م٤مصد ذم إًمٕم٤مب هذه شم٠ميت

 هل هذه ًمٞم٧ًم ُمرظمّم٦م ًمٕم٥م هذه أن سمدقمـقى اعمـًٚمٛم٦م سمٞمقشمـٜم٤م إمم اًمٚمٕم٥م أو إًمٕم٤مب

 ..وسمٜم٤مشمٜم٤م وشم٘م٤مًمٞمدٟم٤م قم٤مداشمٜم٤م ُمـ شمٜمٌع اًمتل اًمٚمٕم٥م وإٟمام اعمرظمّم٦م اًمٚمٕم٥م

 (24 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)





 الغزعية املخالفات

  والتليفشيون لفيديول
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 افتؾػازي؟ وافتصقير افػقتقؽرادم افتصقير بغ افػرق ما

  اًمتٚمٗم٤مزي؟ واًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير سملم اًمٗمرق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ اًمٔم٤مهريلم، أذٟم٤مب قمٜمد إٓ ومرق ٓ :اًمِمٞمخ

  (... :5. : 1/  23/  واًمٜمقر اهلدى)

 افػقديق تصقير حؽؿ ما

 أن ٟمًتٓمٞمع طمتك خمتٍماً  قمٚمٞمف اإلضم٤مسم٦م ٟمرضمق اًمٗمٞمديق؟ شمّمقير طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .إؾمئٚم٦م سمٕمض ٟمٕمرض

 اًمتل اًمٌالد سمٕمض ذم اعمج٤مًمس سمٕمض ذم اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ أجْم٤مً  ؾمئٚم٧م :اًمِمٞمخ

 ذم طمرم اًمتّمقير ٕن اًمّمقر: أنقاع ذ هق اًمٗمٞمديق أن واخلالص٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم ُمررٟم٤م

 :اصمٜمتلم ًمٕمٚمتلم اًمنمع

 .اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام ًمٚمٛمْم٤مه٤مة :األوػ

 ًمٕم٤ٌمدة اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م ىمٌؾ ؾم٤ٌٌمً  يم٤مٟم٧م واًمتامصمٞمؾ اًمّمقر أن :افثاكقة وافعؾة

 شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىم٤مل طمٞم٨م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمقح ؾمقرة ذم ذًمؽ ُذيمر يمام إصٜم٤مم

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا : ﴿وشمٕم٤ممم قًم٤م َوٓ َودًّ  َوَيُٕمقَق  َيُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقا

ا   أن سم٤مح٠مثقر اًمتٗمًػم شمروي اًمتل اًمتٗم٤مؾمػم يمت٥م ذم ضم٤مء وىمد [13:ٟمقح﴾ ]َوَٟمْنً

 إًمٞمٝمؿ أوطمك: ٟم٘مقل ـمقيٚم٦م ىمّم٦م وذم ص٤محللم، هلل قم٤ٌمداً  يم٤مٟمقا  اخلٛم٦ًم ه١مٓء

 يمام اخلٛم٦ًم ه١مٓء سمٌٓمقًم٦م اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ أصٜم٤مُم٤مً  اخلٛم٦ًم هل١مٓء يٜمحتقا  أن اًمِمٞمٓم٤من

 سمٕمض مت٤مصمٞمؾ يٜمّمٌقن طمٞم٨م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم إؾمػ ُمع أن اًمِم٠من هق

 ومّم٤مروا إج٤مم ُمْم٧م صمؿ هلؿ، ذيمرى سمٚمدة يمؾ ذم اًم٤ًمطم٤مت سمٕمض ذم زقمٛمقا  اًمزقمامء

 وضمؾ قمز اهلل وم٠مرؾمؾ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ يٕمٌدوهن٤م اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سمقؾمقؾم٦م

 ٓ َوىَم٤مًُمقا : ﴿وىم٤مًمقا  سمٞمٜمٝمؿ وشمٜم٤مصحقا  ذًمؽ وم٠مبقا  اهلل قم٤ٌمدة إمم ومدقم٤مهؿ ٟمقطم٤مً  إًمٞمٝمؿ



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .أي٦م آظمر إمم [13:ٟمقح﴾ ]آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن  

 واًمٗمقشمقهمراذم اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم ومرق ٓ شمّمقير هق طمٞم٨م ُمـ وم٤مًمتّمقير

 اًمذي ُمثالً  اًمّمٜمؿ وم٢من اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة أؿمد ٕنف أظمٓمر: اًمٗمٞمديق سمؾ واًمٗمٞمديق،

 شمتحرك، ٓ اًمًت٤مرة قمغم أو اجلدار قمغم صقرة.. يتحرك ٓ ضم٤مُمد صٜمؿ يٜمحتقٟمف يم٤مٟمقا 

 قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ أنٙمر اًمّمقر وقمٚمٞمف اًم٘مرام ورأى قم٤مئِم٦م قمغم ط اًمٜمٌل دظمؾ ح٤م ذًمؽ ُمع

 سمخٚمؼ يْم٤مهقن اعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن: »ط وىم٤مل

 اعمتحريم٦م اًمّمقر ط اهلل رؾمقل رأى ًمق ومٙمٞمػ ىمٚمٜم٤م، يمام ضم٤مُمدة صقرة ومٝمذهش اهلل

 وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ظمٚم٘مف اًمذي اًمِمخص يمٝمذا طم٘مٞم٘م٦مً  ؿمخص سم٠منف إًمٞمف َيٞمؾ هذه

 اجلٝم٤مز، هلذا اظمؽماقمٝمؿ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّمقر يمؾ ُمـ حتريامً  أؿمد وم٤مًمٗمٞمديق وًمذًمؽ

ش اعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ: »ىم٤مل طمٞم٨م ُمّمقر يمؾ ًمٕمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل

 ش.يمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: »وىم٤ملش اًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ: »وىم٤مل

 (33:31:33/ب14: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اإلشالمقة افػقديق أذضة حؽؿ

 سمٞمع ذم سم٠مؾًم٤م شمرون هؾ اإلؾمالُمٞم٦م، إذـم٦م قمـ زم ؾمٌؼ ًم١ًمال إحل٤مىًم٤م :ُمداظمٚم٦م

 إؾمالُمٞم٦م؟ إهن٤م: ي٘م٤مل اًمتل اًمٗمٞمديق أذـم٦م

 ٕن جيقز: ومال ًمٕمروٝم٤م إًمٞمٝم٤م ضورة ٓ صقر ومٞمف ومٞمديق ذيط يمؾ :اًمِمٞمخ

 طمدود ذم إٓ هذه اًمٗمٞمديق إذـم٦م جيقز أنف أتّمقر ٓ وأن٤م ،اًمراىمع قمغم يتًع اخلرق

ومٞم٦م اًمّمقر ذم ٟم٘مقل يمام ضمًدا وٞم٘م٦م  ذم جيقز ٓ أجًْم٤م، أوٞمؼ سمّمقرة أو اًمٗمقشمقهمرا

 ُم٤م إٓ إذـم٦م هبذه شمًجٞمٚمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًمتٚمٗم٤مز، ذم هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ أؿمٞم٤مء قمرض اقمت٘م٤مدي

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ًمتٗمٝمٞمؿ ُمٜمف سمد ٓ

 وُم٤م جيقز ٓ ُم٤م سمؾ اًمتٚمٗم٤مز، ذم ُمٜمف وم٤مئدة ٓ ُم٤م يٕمرض ٟمرى إٟمٜم٤م إؾمػ وُمع

 اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٦م قمغم قمرض ًمق ُم٤م أطمًـ ُم٤م! يٕمرض ٓ قمروف جي٥م وُم٤م سمؾ جيقز،
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ووقئف صٗم٦م.. ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م هلؿ يٌلم وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ

 قمٚمٞمٝمؿ يّمدق اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما  وم٢من آظمره، إمم قمٛمرشمف.. طمج٦م صٗم٦م.. واًمًالم

 ٟمحـ ًمٙمـ! صغم وُم٤م صغم: هل٤م ىمٞمٛم٦م وٓ اعمت٠مظمريـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض يذيمره٤م اًمتل اًمٜمٙمت٦م

 اعمزء طمدي٨م هق؟ ُم٤م صغم، وُم٤م صغم أنف اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ سمًٝمقًم٦م ٟمدري

 ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم» :وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء صمؿ ومّمغم اعمًجد دظمؾ طمٞم٨م صالشمف،

 وُم٤م صغم هذا: إًذا ش!شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾ ارضمع اًمًالم وقمٚمٞمؽ: ىم٤مل! اهلل رؾمقل

 .ُمرات صمالث شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾ ارضمع.. صغم

 ٓ واهلل! اهلل رؾمقل ي٤م» :وىم٤مل وم٤مقمؽمف اًمّمالة حيًـ ٓ أنف اًمرضمؾ اٟمتٌف: أظمػًما 

 ىمد اًمقىم٧م أن وسمخ٤مص٦م احلدي٨م إـم٤مًم٦م أن ٟمريد ٓ ومٕمٚمٛمف شومٕمٚمٛمٜمل همػمه٤م أطمًـ

 أىمٓم٤مر ؾم٤مئر ذم اعمًٚمؿ اجلٛمٝمقر قمغم قمرض اإلؾمالُمل اًمتٚمٗم٤مز أن ومٚمق آٟمتٝم٤مء، ىم٤مرب

 ُمًٚمؿ يمؾ فمٜمل ذم صالشمف، اعمزء هلذا ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٝم٤م اًمتل اًمّمالة إرض

 ي٤ٌمزم ٓ اًمذي أُم٤م يّمكم، يمٞمػ ؾمٞمٕمرف هب٤م اهلل أُمر اًمتل اًمّمالة قمغم طمريص

 يراؤون يم٤ًممم وهؿ ىم٤مُمقا  اًمّمالة إمم ىم٤مُمقا  إذا وًمٙمـ أجًْم٤م، يّمٚمقن وم٤معمٜم٤موم٘مقن

 اًمّمقرة؟ هذه شمٕمرض ٓ ح٤مذا اًمٜم٤مس،

 رضمؾ يٕمرض ٓ ح٤مذا ُمٝمجقر، أُمر هذا اًمتٚمٗم٤مز، ذم قمروف يٙمقن ُم٤م أوضم٥م وهذا

 شمٓمٌٞمً٘م٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٕمٛمرة اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٦م قمغم اإلؾمالم اًمٕم٤ممل هلذا يّمػ وم٤موؾ قم٤ممل

 وإمم ومٞمٝم٤م واًمٌٞم٤مت قمٜمده٤م، واًمقىمقف احلرام واعمِم٤مقمر احل٩م ذًمؽ سمٕمد صمؿ قمٛمٚمًٞم٤م،

 يًٛمع اًمذي ٕن إرض: وضمف قمغم وضمد درس أىمقى اًمدروس هذه ومتّمٌح آظمره،

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمف أطمًـ هذا سمؾ ؾمٛمع، يمٛمـ ءرا وُم٤م: ىمدياًم  ىمٞمؾ وىمد يرى، ًمذييم٤م ًمٞمس

 .يم٤مًم٤ًمُمع اعمٕم٤ميـ وًمٞمس شاًمٖم٤مئ٥م يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد» :واًمًالم اًمّمالة

 فمٝمر ُم٤م اقمت٘م٤مدي ذم سمٕمد احلٙمؿ وهذا احلٙمؿ، هذا هل٤م هذه اًمٗمٞمديق إذـم٦م: إًذا

 ذه٧ٌم أنٜمل اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م ذم زم وىمدر اًمِمٞمخ، صقرة ذم شمٔمٝمر اًمتٚمٗم٤مز، ؿم٤مؿم٤مت قمغم

 اعمٍميلم اًم٘مراء هٜم٤مك ُمرة ٕول أرى أن زم ىمدر سم٤مًمْمٌط، اًمِم٤مرىم٦م إمم.. اإلُم٤مرات إمم
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 هٙمذا يٕمٛمؾ صمؿ يده، ذم ـمقيٚم٦م ؾمٌح٦م يْمع أطمدهؿ أن ويمٞمػ اًم٘مرآن، يرشمٚمقن يمٞمػ

 صقشمف ويرومع رأؾمف وهيز ُمًٌح٦م، وص٤مطم٥م ودرويش ص٤مًمح رضمؾ أنف اًمٜم٤مس ومػمى

 ٓ ديٜمٝمؿ اًمٜم٤مس ًمتٕمٚمٞمؿ اًميوري٦م واًمّمقر اًمّمقرة؟ هذه وم٤مئدة ُم٤م آظمره، وإمم

 .قمٚمٞمٝم٤م يٕمرضمقن

 إمم سمح٤مضم٦م أنف اعمّمٚمحلم اًمدقم٦م ُمـ يمثػم أصقات سمح٧م اًمتٚمٗم٤مز ُمٜمٝم٤مج: إًذا

 دوًم٦م يمؾ ذم إُمر وٓة سمذًمؽ يٜمٝمض أن ومٜمرضمق ًمف، ضمديد ٟمٔم٤مم وووع شمٕمديؾ

 .وسمٕمٚمؿ سم٢مظمالص اإلؾمالم ختدم أن شمريد إؾمالُمٞم٦م

 (32:21:33/ (22) ضمدة ومت٤موى)

 دم افتؾػزيقن ظذ يعرض وما افػقديق بغ ؾرق هـاك هؾ

 احلؽؿ؟

 أهن٤م اًمٗمٞمديق صقرة قمـ يمالم اًمتّمقير قمـ يمالُمؽ أثٜم٤مء ؿمٞمخ ي٤م ذيمرت :ُمداظمٚم٦م

 إذا ذًمؽ قمغم شمٕمٚمٞمؼ وقمٜمدي اًمتٚمٗمزيقن، أجًْم٤م ذًمؽ ذم يدظمؾ وهؾ طمرُم٦م، أؿمد

 .أُمٙمـ

 اًمٗمٞمديق؟ هق أخٞمس واًمتٚمٗمزيقن اًمٗمٞمديق، هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 أنف اًمٗمٞمديق ًمٚمتّمقير سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمف ٟمٕمٚمؿ ُم٤م طمتك: يٕمٜمل.. إذا ؿمٞمخ هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 قمغم اًمِم٤مؿم٦م قمغم شمٔمٝمر اًمتل واًمّمقر يمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م أُمقاج أو ذسمذسم٤مت شمّمقير

 ..طمًٞم٦م صقرة

 يٕمرف أن اعمًٚمؿ ُمٙمٚمػ! شمرى ي٤م اعمًٚمٛملم، أوٚم٧م اًمتل اًمٗمٚمًٗم٦م هذه :اًمِمٞمخ

 سمّمقرة؟ ًمٞم٧ًم أو صقرة هذه وم٘مط يٜمٔمر أم اًمٗمٚمًٗم٦م؟ هذه

 ُم٤م أؿمٌف هل وإٟمام ُم٤مدي٦م صقرة قمغم وًمٞم٧ًم رؾمؿ قمغم ًمٞم٧ًم ًمٙمٜمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مٕؿم٤ٌمح شمٙمقن
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ن أن٧م :اًمِمٞمخ  هل وإًذا ُم٤مدي٦م، ًمٞم٧ًم: شم٘مقل اح٤مدة، خت٤مًمػ يمالًُم٤م حتٙمل ُم١ماظمذة وٓ ٔا

 ُم٤مدة؟ ًمٞم٧ًم هذه أضمٝمزة، وقمٜمدك أذـم٦م قمٜمدك أو! اهلقاء؟ ذم ُم٤مذا؟ ذم ُمّمقرة

 .ؿمٞمخ ي٤م ُم٤مدة ًمٞمس اًمّمقرة :ُمداظمٚم٦م

 وإًذا؟! قمجٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .ـم٤مىم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مدة؟ ًمٞم٧ًم واًمٓم٤مىم٦م :اًمِمٞمخ

 أن ًمٚمٓم٤مىم٦م ومٞمٛمٙمـ ُمتٖم٤ميران ؿمٞمئ٤من اًمٓم٤مىم٦م أن شمٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م طم٥ًم واهلل :ُمداظمٚم٦م

 ..اح٤مدة شمدظمؾ

 يمت٥م ذم أو اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم أو اهلل يمت٤مب ذم اًمٙمالم هذا ىمرأت أجـ :اًمِمٞمخ

 اًمٜمّم٤مرى؟

 ..قمغم أدري ُم٤م ذًمؽ يث٧ٌم اًمٕمٚمؿ هذا هق :ُمداظمٚم٦م

 ..صم٤مٟمٞم٦م ٟمٔمرة ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مدة؟ ًمٞمس إٟمف: وي٘مقل ذًمؽ يث٧ٌم اًمٕمٚمؿ :اًمِمٞمخ

 ..رء اًمٓم٤مىم٦م أن: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مدة؟ ًمٞمس اًمٓم٤مىم٦م أن: اًمٕمٚمؿ ي٘مقل: أضمٌٜمل ٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وراء ٕنف اهلل: وضمقد أنٙمروا وًمذًمؽ ُم٤مدة، رء يمؾ: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ :اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ ُم٤مدي، هق رء يمؾ ُم٤مدة؟ هل ُم٤م اًمٓم٤مىم٦م: اًمٕمٚمؿ ي٘مقل أن٧م شم٘مقل يمٞمػ اح٤مدة،

 شم٘مقل أن أظمِم٤مه ُم٤م أظمِمك أن٤م: يٕمٜمل إظمرى، قمـ إطمدامه٤م ختتٚمػ اعمقاد هذه ـمًٌٕم٤م

 .خمٚمقىم٦م ًمٞم٧ًم اًمٓم٤مىم٦م
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 .هذا قمغم ُمتٗم٘ملم ٟمحـ خمٚمقىم٦م هل ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .أظمل ي٤م ُم٤مدي خمٚمقق ومٙمؾ :اًمِمٞمخ

 اح٤مدة وأن واطمد، رء واًمٓم٤مىم٦م اح٤مدة أن أظمػًما  ايمتِمٗمقا ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٓم٤مىم٦م إمم شمتحقل

ًُمقنَ  َوٓ﴿ :اًمِمٞمخ ٓ   * خُمَْتٚمِِٗملمَ  َيَزا ـْ  إِ  .[229 - 228:هقد﴾ ]َرسمَُّؽ  َرطِمؿَ  َُم

 (33:35:22/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افصقرة حقث مـ وافتؾػزيقن افػقديق حؽؿ

 صمؿ ؟اًمّمقرة طمٞم٨م ُمـ واًمتٚمٗمزيقن اًمٗمٞمديق ىمْمٞم٦م ذم اًم٘مقل هق ُم٤م ٟم٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 ؟ًمؼاخل٤م قمٌد اًمرمحـ قمٌد اًمِمٞمخ أظمػماً  أصدره٤م اًمتل اًمتّمقير رؾم٤مًم٦م ذم رأجٙمؿ

 قمغم ىم٤مئٛم٦م ٕهن٤م اًمّمقر ذم رأجل قمـ َيتٚمػ ُم٤م ًمٚمٗمٞمديق سم٤مًمٜم٦ًٌم رأجل أن٤م:  اًمِمٞمخ

 اؾمتٕمامهل٤م ٓ جيقز ٓ أنف ومٞمديق يمؾ ذم إصؾ ًمٜم٘مؾ اًمّمقر يمؾ ذم وم٤مٕصؾ اًمتّمقير

 ُمـ ٟمقع أي ُمـ ُمٜمٝم٤م ضر ٓ أوًٓ  صقر ذم إٓ ٟمنمه٤م وٓ صٜمٕمٝم٤م وٓ اسمتٙم٤مره٤م وٓ

 ُمّمٚمح٦م ومٞمف وم٤مئدة ومٞمف  وصم٤مٟمٞم٤مً  أىمقل أوًٓ  ذًمؽ وٟمحق اقمت٘م٤مدي٤مً  ظمٚم٘مٞم٤مً  اًمير أنقاع

ومٞم٦م يدوي٦م صقرة سملم ومرق ومال ،اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع  ؿم٤مسمف ُم٤م أو ومٞمديق أو وومقشمقهمرا

 صحٞمح صقرة أهن٤م اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م وإصؾ صقرة أهن٤م ؿمٞمئلم إمم اًمٜمٔمر اعمٝمؿ ،ذًمؽ

 ؾمقاء قمروٝم٤م وجيقز شمّمقيره٤م جيقز ذٜمئطمٞم ُمّمٚمح٦م ورائٝم٤م ُمـ سمؾ ُمٜمٝم٤م ضر ٓ ًمٙمـ

 اًمتٚمٗمزيقن – أجش – سمٓمري٘م٦م أو إومم اًمٌدائٞم٦م اًمٓمرق قمغم اًمّمقرة قمرض سمٓمري٘م٦م

 .واًمٗمٞمديق

 قمٚمٞمٝم٤م وىمٗم٧م ُم٤م يمرؾم٤مًم٦م احل٘مٞم٘م٦م أن٤م اخل٤مًمؼ قمٌد اًمرمحـ قمٌد إخ رؾم٤مًم٦م أُم٤م 

 اًمتل اًمٗمرىم٤من جمٚم٦م ذم هيٕم٦م ىمراءة ُم٘م٤مل ُمـ ضمزء أو ُم٘م٤مًٓ  ًمف ىمرأت يمٜم٧م وًمٙمـ

 يٕمٜمل أتّمقر أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م  ضمداً  هيٕم٦م ىمراءة ىمرأهت٤م ؿمٝمقر قمدة ُمـ يّمدروهن٤م

 وإن سمذًمؽ أضمزم أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م اًمِمٛمًٞم٦م اًمّمقر إسم٤مطم٦م إمم سمف ذه٥م اًمذي إؾمٚمقب
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 طمٌس هق وإٟمام شمّمقير هٜم٤مك ًمٞمس أنف اًمٕمٍمي٦م سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م يتٛمًؽ أنف ذهٜمل ذم يم٤من

 ىمرأ  ُمـ ُمٜمٙمؿ يم٤من إن احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اعمجٚم٦م ذم ىمرأتف أنف إزم َيٞمؾ هذا ذًمؽ وٟمحق اًمٔمؾ

 .أظمر سمٌمء ضم٤مء أو ومٕمؾ هق هٙمذا زم ومٞمذيمر

 ىم٤مل اًمرمحـ قمٌد اًمِمٞمخ ُمقوقع ذم ؿمٞمخٜم٤م ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ شمٕمٌػم قمؼم أظمقٟم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .واحلرام احلالل ذم اًم٘مرو٤موي طمج٩م يٙمرر هق إٟمام

 ُم٤م أىمقل وأن٤م ُمٕمروف ذًمؽ ذم رأجل وم٠من٤م ضمديد رء ومٞمف ًمٞمس هق هذا آه:  اًمِمٞمخ

 واًمّمقر اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم اًمتٗمريؼ أىمقل أن٤م ،ٓ أو ذيط ذم هذا ؾمٛمع إخ أدري

 اًمٞمدوي٦م اًمّمقر وهذه هذه سملم اًمتٗمريؼ شمّمقيره٤م وـمري٘م٦م اًمٗمٞمديق وُمٜمٝم٤م اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

م  فم٤مهري٦م إهن٤م أىمقل وم٠من٤م ،طمالل أقمؿ ًمتٙمقن أًمٞم٦م ًمٜم٘مؾ اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م واًمّمقر طمرا

 ُمـ رء ومٞمف يٕمٜمل قمٍمي٦م صقومٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ مج٤مقم٦م قمـ أىمقل يمام قمٍمي٦م فم٤مهري٦م قمٍمي٦م

 اًمّمقر سملم ًمٚمتٗمريؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ ،اًم٘مديٛم٦م اًمّمقومٞم٦م هل أنف احل٘مٞم٘م٦م ذم ًمٙمـ اًمتٓمقر

ومٞم٦م اًمّمقر وسملم طمرام ومٝمذه اًمٞمدوي٦م  فم٤مهري٦م ومٝمذه طمالل ومٝمل أًمٞم٦م أو اًمٗمقشمقهمرا

 ذم اًمٖمٚمق: ٟم٘مقل اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٤ٌمرة سمؾ سم٤مًمٔم٤مهر اًمتٛمًؽ أن ٟمٕمت٘مد يمٜم٤م ٕنٜم٤م قمٍمي٦م

 قمٍمي٦م سمٔم٤مهري٦م ومقضمئٜم٤م أن إمم واٟم٘م٣م ُم٣م أُمر اٟمف ٟمٕمت٘مد يمٜم٤م سم٤مًمٔم٤مهر اًمتٛمًؽ

م اًمّمقرة هذه يدوي٦م عمِم٤ميخا ُمـ ًمِمٞمخ صقرة اعم٤ًمًم٦م هذه يمٛمثؾ  هذا ًمٙمـ طمرا

 شمٕمددت أظمل ي٤م اًمقؾمٞمٚم٦م اظمتٚمٗم٧م ًمٞمف؟ طمالل هذه سم٤مًٔمف صقرشمف أظمذت اًمِمٞمخ

 وهل اجلدار ذم قمٚم٘مٜم٤مه٤م إن هذه اًمّمقرة ،واطمدة اعمّمٞم٦ٌم ،واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب

ومٞم٦م اًمّمقرة  مت٤مُم٤مً  ُمثٚمٝم٤م يدوي٦م  هذه ٓ واطمدة وم٤معمّمٞم٦ٌم اجلدار ذم قمٚم٘مٜم٤مه٤م اًمٗمقشمقهمرا

 ٓ ؟اًمرضمؾ أم اًمٞمد صٜمٕمٝم٤م ُمـ أًمف أىمقل أن٤م سم٤مًٔمف صقرت وهذه سم٤مًمٞمد صقرت

 إلجي٤مد ـمقيالً  ُمديداً  طمٞم٤مهت٤م يمرؾم٧م ،أج٤مدي صٜمٕمتٝم٤م سمؾ اًمٞمد صٜمٕمٝم٤م ـمٌٕم٤مً  رضمؾ أىمقل

 اهلل ظمٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ذم سمٙمثػم أقمٔمؿ هذا اًمّمقرة – أجش – شمٓمٚمع يم٦ًٌم جمرد اجلٝم٤مز هذا

ومٞم٦م – اإليش – اًمّمقر ذم اعمْم٤مه٤مة هذه يٜمٗمقن وهؿ  واًمٌمء ي٘م٤مل يمام وأن٤م ،اًمٗمقشمقهمرا

 طمًـ طمقاري ُمـ يم٤من سمف شمًٛمٕمقن رُمْم٤من ؾمٕمٞمد أنًك ومٚمـ أنًك إن يذيمر سم٤مًمٌمء

 ذم ُمٕمف إًمت٘مٞم٧م اعمًٚمٛملم إظمقان ُمريمز ذم وٟمزل دُمِمؼ إمم ضم٤مء ح٤م اهلل رمحف اًمٌٜم٤م



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومٝمق اًمّمقر قمـ احلدي٨م ضم٤مء... احلدي٨م ضم٤مء هب٤م يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمدقمقة ذم شمٜم٤مىمِمٜم٤م همروم٦م

ه ؾَمِٛمْٕم٧َم  اعمٍمي سمخٞم٧م   اًمِمٞمخ سمٗمتقى شم٠مثروا اًمذي اًمٜم٤مس ه١مٓء ُمـ  أول هق، ومتقا

 وم٠مب٤مح اًمٗمقشمقهمراذم واًمتّمقير اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم ومرق اًمًٞمئ٦م اًمًٜم٦م هذه ؾمـ ُمـ

 ُم٤م..اعمِم٤ميخ اطمد ُمـ اًمٗمتقى هبذه ٛمٕمقا ؾم صدىمقا  ُم٤م واًمٜم٤مس اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير

 اًمِمٞمخ ُمـ يًٛمٕمقا  صدىمقا  ُم٤م اًمزُم٤من ذاك ذم يمذًمؽ اًمٗمتقى هذه يًٛمٕمقا  صدىمقا 

 وهذه يدوي٦م هل وسمٞم٘مقًمقا  ويٗمٚمًٗمقه٤م ضم٤مئزة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقر هذه أن سمخٞم٧م

 أًم٦م هذه ذم وضمدت ُم٤م ًمٗمقشمقهمراومٞم٦ما اًمّمقر هذه أظمل ي٤م ٟم٘مقل ٟمحـ  ،ومقشمقهمراومٞم٦م

 اًمّمقرة اسمتٙمروا  أجش طمتك ُمٌتٙمريـ اًمرضم٤مٓت وُمـ وـمقيٚم٦م ُمديدة أتٕم٤مب سمٕمد إٓ

 ًمٙمـ شمّمقر راح ُم٤م يٌٕمثقن يقم إمم هذه أًمف طمط ي٘مقًمقا  يمٞمػ ذًمؽ ُمع يم٦ًٌم سمٛمجرد

 راح ُم٤م ضمٚمدك ٟمحق شمقضمٝمٝم٤م أن سمدون اًمٙم٦ًٌم أيمٌس ذًمؽ ُمع سمتّمقر يم٦ًٌم أيمٌس

 سمتِمتٖمؾ قمؿ أيمٞمد أجد  ،يدوي٦م همػم ُم٠مظمقذة صقرة هذه شم٘مقًمقا  يمٞمػ إذاً  ضمٚمدك شمّمقر

 هذا رُمْم٤من ؾمٕمٞمد ُمع ٟم٤مىمِم٧م اًمِم٤مهد ،ظمرهآ إمم اًم٤ًمسم٘م٦م إج٤مدي قمـ اًمٜمي ضسمٖم

 اًمٖمري٥م سم٤معمٜمٓمؼ حيت٩م يم٤من دُمِمؼ ذم اعمًٚمٛملم إظمقان ُمريمز ذم سمف اًمت٘مٞمٜم٤م ح٤م

 ضمداً  وخٛم٦م ُمّم٤مٟمع هٜم٤مك أن شمٕمٚمؿ أن٧م رأجؽ أجش ىمٚمتٚمف ـمٞم٥م ،آخف هذه أنف اًمٕمجٞم٥م

ت ُم٤م سمٕمد أوضمدوه٤م طمتك واًمدٟم٤مٟمػم اًمدراهؿ ُماليلم قمٚمٞمٝم٤م أنٗمؼ  اسمتٙمروه٤م قم٘مقل يَمد 

  ُمـ أصٜم٤مف ،اًمقاطمدة اًمدىمٞم٘م٦م ذم إصٜم٤مم قمنمات سمتٙمر هقن ُمـ زر يم٦ًٌم

 وإٓ طمرام هذه آظمرة إمم ُمٕمرووم٦م أظمرى ُمٕم٤مدن رسمام ،طمديد ،اًمٜمح٤مس ،سمالؾمتٞمؽ

م – ايش – ي٘مكم أن إمم اعمًٙملم يًع ُم٤م طمالل؟  اًمتل أجد سمس ُمق هذه ىمٚمتٚمف ،طمرا

 ههذ سم٠من اًمتٛمًؽ وم٤مًمِم٤مهد ،اًمرضمؾ ومٌٝم٧م طمالل شمٙمقن أن ٓسمد زر يم٦ًٌم هل قمٛمٚمتٝم٤م

 .قمٍمي٦م فم٤مهري٦م هذه يدوي٦م اًمّمقرة

 وافػقديق افسقـامئل افتصقير حؽؿ

 هق هؾ سم٤مًمٗمٞمديق، وُم٤ميًٛمك اًمًٞمٜمامئل اًمتّمقير ذم ىمقًمٙمؿ هق ُم٤م: ي٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 شمدع وٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم اًمداظمؾ اعمحرم اًمتّمقير مجٚم٦م ُمـ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 
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 اًمدًمٞمؾ وُم٤م احلدي٨م، ش..صقرة صقر ُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمف ،شـمٛمًتٝم٤م إٓ صقرة

 ُمئ٤مت شمٌ٘مك واًمٗمٞمديق اًمًٞمٜمام أومالم أن قمٚمامً  سم٤مًمٗمرق، ىمقًمٙمؿ يم٤من إن اًمتٗمريؼ قمغم

 إًمخ؟. .وينمسمقن وي٠ميمٚمقن يتٙمٚمٛمقن وهؿ صقرهتؿ ُمـ سمّمقر حمتٗمٔم٦م اًمًٜملم

 وأضمٌٜم٤م ىمري٤ٌمً  إًمٞمٜم٤م وضمف اًم١ًمال هذا ٕن سم٤مجلٜم٥م ص٤مطمٌؽ جيٞمٌؽ هذا :اًمِمٞمخ

 هق؟ ُم٤م قمٜمف،

 ىمْمٞم٦م: إول اًم٤ٌمب سم٤مسملم، ُمـ اًمتّمقير ىمْمٞم٦م أج٤مم ىمٌؾ شمٙمٚمؿ اًمِمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 جمٚمس إؾمالُمٞم٦م هٞمئ٦م ذم يم٤مٟم٧م إذا ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد هذه ممٙمـ أنف ذاهت٤م سمحد اًمّمقرة

 ًمألُم٦م ٟمٗمٕمف يٕمقد سمام اًمًٞمٜمام أو اًمٗمٞمديق هق اًمذي اًمٜمٓم٤مق هذا يٜمٔمٛمقا  قمٚمامء ؿمقرى

 وم٤مإلصمؿ اًمّمقرة هذه قمغم أُم٤م اًمٜم٤مس، ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد اًمتل إؿمٞم٤مء إىم٤مُم٦م أو احل٩م يمتٕمٚمٞمؿ

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. سمًقاء ؾمقاء واحلرُم٦م

 ؾمقاء حمرُم٦م، اًمّمقر يمؾ: ٟم٘مقل ومٜمحـ آظمر، سم٠مؾمٚمقب ؾمٛمٕمتف اًمذي هذا أؤيمد أن٤م :اًمِمٞمخ

 وهذه هذه يمؾ ومٞمديق،: آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٞمتٝم٤م اًمتل اجلديدة اعمقو٦م هذه أو ومقشمقهمراومٞم٦م أو يدوي٦م يم٤مٟم٧م

 هذه ذم اؾمتثٜم٤مء وضمقد سمٕمدم ُمِم٤مَيٙمؿ سمٕمض سم٘مقل ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ ًمٙمـ حمرُم٦م، هل وهذه

 وًمٕمٌٝم٤م، قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن٧م وشمذيمر ،قم٤مئِم٦م سمحدي٨م ُمًتدًملم سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ٟم٘مقل يمٚمٝم٤م، اًمّمقر

ن  وم٠من٤م ٓ، أم يمٚمٝم٤م وحتٓمؿ شمٙمن هؾ شم٤ًمؤًمؽ ُمـ ؾم١ماًمؽ ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم سمٜم٤مء: ًمؽ أىمقل ٔا

 ؟قم٤مئِم٦م ًمٕم٥م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٓمؿ هؾ: أىمقل

 .قمٜمٝم٤م أقمرض :اًم٤ًمئؾ

: هل٤م ي٘مقل هل٤م، ُمداقم٦ٌم أظمذ وهق قمٜمٝم٤م أقمرض يمٞمػ اهلل، قمٌد ي٤م ظمقومتٜمل :اًمِمٞمخ

 .أضمٜمح٦م وهل٤م ظمٞمؾ هذه! قم٤مئِم٦م ي٤م

 .قمٜمٝم٤م أقمرض آظمر طمدي٨م ومٞمف ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف ووحؽ :اًم٤ًمئؾ

 اظمتٚمط قمٜمٝم٤م، أقمرض ومٞمف ُم٤م وًمٕمٌٝم٤م قم٤مئِم٦م ىمّم٦م ذم هيديؽ، اهلل.. .:اًمِمٞمخ

: إذاً  ٓ،: اجلقاب طمٓمٛمٝم٤م؟ ومٝمؾ اعمختٚمٓملم، زُمرة ذم حتنم أن أريد وٓ إُمر، قمٚمٞمؽ

 ُمًتثٜمك قمٜمدٟم٤م ومٞمف: أي ٟمحٓمٛمٝم٤م، ؾمقاه٤م ُم٤م ٟمحٓمٛمٝم٤م، ٓ اًمّمقر هذه ُمثؾ: ٟم٘مقل ٟمحـ
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 اًمٗم٤مئدة ُمالطمٔم٦م قمـ وإٟمام يمٞمػ، قمـ وٓ هقى قمـ ُمش وآؾمتثٜم٤مء ُمٜمف، وُمًتثٜمك

 اإلذاقم٤مت سمٕمض ًمٞم٧م: ىمٚمٜم٤م ُمثاًل، ذًمؽ قمغم وضسمٜم٤م قمٜمل، قمكم إخ آٟمٗم٤مً  طمٙم٤مه٤م اًمتل

 ومٞمٕمٚمٛمقن اجلٝم٤مز هذا يًتٖمٚمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت أو

 اًمتل اعمًٜمقٟم٦م اًمّمالة وسمخ٤مص٦م ومْمالً  يًٞمئقهن٤م، مج٤مهػمهؿ اًمتل اًمّمالة اعمًٚمٛملم

 قم٤مُم٦م ُمـ يمتٌٝمؿ ذم سمام يٕمٛمٚمقن ٓ اًمذيـ قمـ ومْمالً  يمتٌٝمؿ ذم اعمذاه٥م أهؾ جيٝمٚمٝم٤م

 يٓمقف قم٤ممل جمًٛم٦م صقرة اعمًٚمٛملم قمغم شمٕمرض اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت هذه ًمٞم٧م اعمًٚمٛملم،

 َوَأِرَٟم٤م﴿: اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ًم٤ًمن قمغم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اعمٜم٤مؾمؽ  يرهيؿ اًمٙمٕم٦ٌم، طمقل

 سمٓمري٘م٦م اعمٜم٤مؾمؽ يريٜم٤م أنف وضمؾ قمز اهلل آي٤مت ُمـ وم٤مٔن[ 218:اًمٌ٘مرة﴾ ]َُمٜم٤َمؾِمَٙمٜم٤َم

 ومٕمالً  ُمِم٤ميخ متثٞمٚمٞم٦م يٕمٛمٚمقن يمٚمٝم٤م واعمِم٤مقمر واعمزدًمٗم٦م قمروم٤مت ذم ًمٞمتٜم٤م اًمتٚمٗمزيقن،

 يٛمٙمـ اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ٓ، ًمٙمـ هذا، اًمتٚمٗم٤مز سمٓمري٘م٦م يمٚمف اًمٕم٤ممل ذم اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن

 ُمٗمًدة أداة إُم٤م ؿمؽ سمال أصٌح٧م اعمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح سمٕمض حي٘مؼ ُم٤م إمم حتقيٚمٝم٤م

 يمٞمػ؟ اًمٕمٚمؿ، أهؾ طمتك ومٞمٝم٤م ٟمدظمؾ أن ممٙمـ ُمٗمًدة أداة وإُم٤م ،أظمالىمٞم٦م

 أؿم٘مر أن٤م يٕمرومٜمل، يمٚمف اًمٕم٤ممل أضمؾ ُمـ اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م اًمِم٤مؿم٦م قمغم أفمٝمر أن أطم٥م أن٤م

 إُمس ذم يمٜم٤م أن٤م، ًمٜمٗمز إهالك ومٝمذا.. ٟم٤مس حمٛمد: ي٘م٤مل أن ومالن، أن٤م أبٞمض أن٤م

 سمٕمض ذم أنف ىمٚمٜم٤م، ُم٤م إٓ أن وهل٤م ًمٜم٤م ُم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وضم٤مءت جمتٛمٕملم، ٟمحـ اًم٘مري٥م

 اخلػم، ومٞمف وًمق أنف: وىمٚمٜم٤م سم٤مًمٌٜم٤من، إًمٞمف يِم٤مر ٓ ُمٖمٛمقر إٟم٤ًمن قمغم اًمثٜم٤مء إطم٤مدي٨م

 طمدي٨م احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام أنٗمف، قمغم وشمرُمٞمف شمرديف، اإلؿم٤مرة هذه أن َيِمك ٕنف

 اًمٔمٝمقر طم٥م ٕن ح٤مذا؟ رأؾمف، أم وقمغم ُمٜمخ٤مره قمغم شمرديف ُمٜم٤مظمرهؿ، قمغم: ُمٕم٤مذ

 اًمقاىمع، ذم قمٚمٞمٝمؿ َيِمك ًمإلذاقم٦م أنٗمًٝمؿ يٕمروقن اًمذيـ ومٝم١مٓء اًمٔمٝمقر، ي٘مٓمع

 اًمّمقر سمٕمض ًمٙمـ اًمّمقرة، ذم يم٤مٕصؾ ومٞمف إصؾ اًمتٚمٗم٤مز: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٚمذًمؽ

 وهل اعمٗمت٤مح هل قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م اًمِمخّمٞم٦م، اهلقي٤مت أن صقر: يٕمٜمل ضم٤مئزة،

 أو شمّمقير آخ٦م صقرة اًمّمقرة يم٤مٟم٧م إن طمٞمٜمذاك ومرق وٓ آؾمتثٜم٤مء، هلذا ًمٜم٤م اًمؼمه٤من

 .اًمنمع ذم اًمث٤مسم٧م آؾمتثٜم٤مء ذًمؽ ذم راقمك أين اعمٝمؿ ذًمؽ، ُم٤مؿم٤مسمف أو ومٞمديق آخ٦م

 .إيرادات هذا قمغم يرد :ًم٤ًمئؾا
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 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

: إيرادات صمالصم٦م قمٚمٞمف يرد ًمٙمـ مجٞمؾ، اهلل ؿم٤مء إن يمالُمؽ هذا قمغم يرد :اًم٤ًمئؾ

 ُمٜمًقخ، اًمّمقر ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ هٜم٤مك أن: إول اإليراد

 وومالن ومالن طمؼ أو أن٤م طم٘مل ُمـ ًمٞمس هذا ُمثؾ ذم اًمتقؾمع أن: صم٤مٟمٞم٤مً  ذًمؽ، سمٕمد ٟمًخ

 اًمِمٛمًٞم٦م اًمّمقر أن ٟم٘مقل: صم٤مًمث٤مً  إدًم٦م، سمف ورد ُم٤م قمغم ي٘متٍم هذا وإٟمام اًمٜم٤مس، ُمـ

 اًم٘مرآن ُمـ ي١مظمذ وإٟمام ،قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ي١مظمذ ًمٞمس اجلقازات أو اًمٌٓم٤مىم٤مت ُمثؾ

 .اعمحْمقرات شمٌٞمح اًميورات ُمـ واًمًٜم٦م

 اعمٜمًقخ ُمـ ويمذًمؽ ُمٜمًقخ، قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن يم٤من إول اجلقاب :اًمِمٞمخ

 قم٤مؿمقراء، يقم صٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمروو٤مً  يم٤من ح٤م إنّم٤مر طمدي٨م قمٜمدٟم٤م وًمٞمس قمٜمدهؿ

 ذم ُمٜمّمقص اًمٕمٝمـ ُمـ احلدي٨م؟ هذا شمذيمر اعم٤ًمء، طمتك سم٤مًمٚمٕم٥م أـمٗم٤مًمٜم٤م ٟمٚمٝمل ومٙمٜم٤م

 اًمتحريؿ أطم٤مدي٨م اًمتحريؿ، أطم٤مدي٨م اًمٜم٤مؾمخ؟ هق ُم٤م ُمٜمًقخ، هذا أجْم٤مً  احلدي٨م،

 اخل٤مص؟ اًمٜمص أم اًمٕم٤مم اًمٜمص دًٓم٦م سم٤مب ُمـ إطم٤مدي٨م هلذه ٟمًخٝم٤م

 .اًمٕم٤مم اًمٜمص :اًم٤ًمئؾ

 اخل٤مص؟ واًمٜمص اًمٕم٤مم اًمٜمص سملم اجلٛمع يٛمٙمـ أٓ أطمًٜم٧م، :اًمِمٞمخ

 .ممٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 ُمقضمقد؟ أم ُمٗم٘مقد اإلُمٙم٤من هٜم٤م وهذا :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ُمٗم٘مقد هٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ح٤مذا؟ :اًمِمٞمخ

 اهلل ظمٚم٘مف يمام وهٞمئتف سمّمقشمف إٟم٤ًمن َيرج أنف همػم ويمذا اًمٕمٝمـ صقر ٕن :اًم٤ًمئؾ

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 .ُمر أطمالمه٤م همٚمٓم٤من، وأن٧م ومٝمٛم٧م أو ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 ....سمٕمض ذم اًمتحريؿ ذم أدت اًمتل اًمٕمٚم٦م أن: ؿمٞمخ ي٤م أىمقل :اًم٤ًمئؾ

 .قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اعمقوقع، شمقؾمع ٓ :اًمِمٞمخ

 ئمٝمر يمام اهلل ظمٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ُمـ ومٞمٝم٤م ئمٝمر ٓ دُمٞم٦م جمرد قم٤مئِم٦م طمدي٨م :اًم٤ًمئؾ

 .هذا اًمتّمقير ذم

 ىمٌؾ؟ أم ٟمًخ اًمٞمقم اًمتّمقير، ىمٌؾ قم٤مئِم٦م طمدي٨م أظمل ي٤م أيمؼم، اهلل :اًمِمٞمخ

 .ىمٌؾ :اًم٤ًمئؾ

 .اجلديدة سم٤مًٔم٦م اًم٘مديؿ اعمقوقع أن٧م ختٚمط ح٤مذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 أن ظمّمقص، ًمف ًمٞمس هذا أن شمًتدل ؿمٞمخ، ي٤م شمًتدل... .شمريد أن٧م :اًم٤ًمئؾ

 .واخلّمقص٤مت اًمٕمٛمقُم٤مت سملم اجلٛمع ويٛمٙمـ قمٛمقُم٤مت هذه

 أن ٟمذيمره٤م ضوري واًمٙم٤مُمػما، اًمٗمٞمديق اًمٕمٛمقُم٤مت ذم اًمداظمؾ وُمـ :اًمِمٞمخ

 طمدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ أٓ قم٤مم، سمحدي٨م ُمٜمًقخ قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن: أؾم٠مخؽ وأن٤م

 اجلديدة؟ أٓت أن٧م شمذيمر سم٠من إٓ اًمٕم٤مُم٦م وإطم٤مدي٨م قم٤مئِم٦م

 .ؿمٞمخ ي٤م ٓ :اًم٤ًمئؾ

 سملم اجلٛمع يٛمٙمـ أٓ: أن ذيمرهت٤م، وىمد اجلديدة أٓت شمذيمر ٓ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ُمـ» :وطمدي٨م ،شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 طمدي٨م قمغم إطم٤مدي٨م هذه ٟمًٚمط سم٠من إٓ اجلٛمع يٛمٙمـ ٓ إًمخ، ش...صقرة صقر

 هٙمذا؟ إٓ يٛمٙمـ ٓ ُمٜمًقظم٦م، أهن٤م وٟم٘مقل وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م

 .يٛمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 سملم اجلٛمع إصؾ إصؾ، وهق اجلٛمع، هق اإلُمٙم٤من؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٗم٘مف، أصقل قمٚمامء قمـ ومْمالً  احلدي٨م أصقل قمٚمامء يذيمره مم٤م ٕنف إطم٤مدي٨م،

 ضم٤مء إذا اًمٜمخ٦ٌم، ذح ذم اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ وسمخ٤مص٦م يكم ُم٤م ي٘مقًمقن

 وضمقه ُمـ سمقضمف سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ وضم٥م: ىم٤مل ُمتٕم٤مرولم، ُم٘مٌقل ىمًؿ ُمـ طمديث٤من
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 أو اًمّمحٞمح ىمدم يٛمٙمـ مل وم٢من ُمٜمٝمام، اعمٜمًقخ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اقمتؼم يٛمٙمـ مل وم٢من اًمتقومٞمؼ،

 إُمر ويمؾ يٛمٙمـ مل وم٢من وهٙمذا، ،احلًـ قمغم اًمّمحٞمح أو اًمّمحٞمح، قمغم إصح

 شمٕم٤مرو٤م: احلٜمٗمٞم٦م شم٘مقل يمام ٟم٘مقل وٓ ٟم٘مقل: يٕمٜمل أقمٚمؿ، اهلل: وىمٚمٜم٤م قم٤معمف، إمم

 ذم دظمؾ عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمثالً  ٟم٘مقل ٓ واجلٛمع، اًمتقومٞمؼ هق ُمرطمٚم٦م أول: وم٤مٔن ومت٤ًمىمٓم٤م،

 صمؿ ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا» :طمدي٨م سمدًمٞمؾ ريمٕمتلم ومٞمّمكم اعمًجد

 صالة ٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ُمٜمًقخ هذا: ٟم٘مقل ُم٤مت شًمٞمجٚمس

 صالة ٓ: ومٞم٘م٤مل اًمٕم٤مم، قمغم اخل٤مص سمتًٚمٞمط وذًمؽ اًمتقومٞمؼ، يٛمٙمـ ٕنف شاًمٗمجر سمٕمد

 َيٗمك ٓ هق مم٤م إًمخ..اًمقوقء ؾمٜم٦م إٓ يمذا سمٕمد صالة ٓ اعمًجد، حتٞم٦م إٓ يمذا سمٕمد

 إٓ يمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: ٟم٘مقل يمذًمؽ اهلل، ؿم٤مء إن قمٚمٞمؽ

 ُمٜمًقخ، قم٤مئِم٦م طمدي٨م: ٟم٘مقل ومٚمامذا ،قم٤مئِم٦م طمدي٨م اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م ضم٤مئزة، صقرة

 اًمتقومٞمؼ؟ إُمٙم٤من ُمع ُمٜمًقخ اًمٕمٝمـ ًمٕم٥م ذم إنّم٤مر وطمدي٨م

 أُم٤م ،اًمٜمًخ ادقم٤مء إمم ٟمّمػم أن إٓ ًمٜم٤م ؾمٌٞمؾ ٓ طملم إٓ اًمٜمًخ ادقم٤مء قمدم إصؾ

 ظم٤مص سملم شمٕم٤مرض وٓ قم٤مم، وذاك ظم٤مص هذا: أىمقل أن٤م واًمتقومٞمؼ اجلٛمع وإُمٙم٤مٟمٞم٦م

 ىمٚم٧م؟ ُم٤مذا وصم٤مٟمٞم٤م أوًٓ  هذا وقم٤مم،

 آه :اًم٤ًمئؾ

 .وصم٤مًم٨م وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ  أن٧م ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 .ًمٚميورة أنف :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ وم٠من٤م شم٘مقًمف، ُم٤م حتٗمظ ُم٤م أن٧م إذا ؿمٓمٓم٤ًم، شمٙمٚمٗمٜمل ؿمٞمخ ي٤م أن٧م إذاً  :اًمِمٞمخ

 !شم٘مقًمف ُم٤م أؾمٛمع ُم٤م أطمٗمظ

 .ؿمٞمخ ي٤م ظمقاـمر شم٠ميت ٕهن٤م :اًم٤ًمئؾ

 .قمٚمؿ قمـ قمٚمؿ قمـ ٟم٤مسمٕم٦م ًمٙمـ ظمقاـمر :اًمِمٞمخ

 .ٟمز اًمٓمقيؾ اًمنمح ُمع :ُمداظمٚم٦م



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 إول؟ همػم أن رء سم٤ٌمًمؽ َيٓمر ُم٤م أن :اًم٤ًمئؾ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًميورة :اًم٤ًمئؾ

 ًمٚمٕم٥م، ضورة ُمـ سمٕم٤مئِم٦م ُم٤م ٕنف واحل٤مضم٦م،: قمٚمٞمٝم٤م أزيد أن٤م اًميورة :اًمِمٞمخ

 ىم٤مًمقا  اًمذيـ هؿ اًميورة إمم واجل١م اًمذيـ احل٘مٞم٘م٦م هق وطم٤مضم٦م، ّمٚمح٦مُم ًمٙمٜمٝم٤م

 .سم٤مًمٜمًخ

  (33:  22: 43/ 198/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (1)وافػقديق افتؾػزيقن حؽؿ

ء ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ  قمـ َيتٚمػ طمٙمٛمف أن ئمٝمر ـمٌٕم٤مً  اًمٗمٞمديق، وذا

 هذا اًمتًجٞمؾ يم٤من إن اًمٕمرض أو اًمنميط ٟمققمٞم٦م ذم أتحٙمؿ أنٜمل طمٞمثٞم٦م ُمـ اًمتٚمٗمزيقن

 ويِمؽمي؟ يٌٞمع اإلٟم٤ًمن أن جيقز احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ مت٤مم،

 !جيقز ٓ اًمٞمقم :اًمِمٞمخ

 وهمدًا؟ :اًم٤ًمئؾ

 ُمرسمقط أن اًمٗمٞمديق ٕن وح٤مذا أوؾمع هق ُم٤م اًمٚمٖم٦م ذم شمٕمٜمل اًمٞمقم ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ يتحٙمؿ ي٘مدر اًمٗمٞمديق أن ًمٓمٞمػ شمٚمٛمٞمح ذم ؾم١ماًمؽ ذم وم٠من٧م سم٤مًمتٚمٗمزيقن،

ء جيقز ىمٚمٜم٤م ومٚمق اًمٗم٤مؾمدة، اًمؼماُم٩م ًمٙمثرة ومٞمف، يتحٙمؿ سمٞم٘مدر ُم٤م اًمتٚمٗمزيقن  اًمٗمٞمديق، ذا

ء جيقز ٟم٘مقل أن ٓزُمف  .هذا يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ أفمـ وُم٤م اًمتٚمٗمزيقن ذا

 ٓ أين وهق اًمنمط هذا وحت٘مؼ اًمتٚمٗمزيقن اؿمؽمي٧م ُمثالً  أن٤م ًمق ـمٞم٥م  :اًم٤ًمئؾ

 اًمٗمٞمديق؟ ذم ُم٤م ٕقمرض إٓ شمٚمٗمزيقن أومتح

 اًمتحٙمؿ يًتٓمٞمع هؾ سمذًمؽ، شمِمٝمد وأن٧م يم٤مًمٗمٞمديق ًمٞم٧ًم هذه :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٗمٞمديق؟ اًمتحٙمؿ ذم يم٤مؾمتٓم٤مقمتف سم٤مًمتٚمٗمزيقن

                                                           

 .احلقيٜمل إؾمح٤مق أبق اعمحدث ؿمٞمخٜم٤م هق اعمجٚمس هذا ذم اعمٜم٤مىمش  (2)
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 .يًتٓمٞمع ٓ اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ :اًم٤ًمئؾ

 .هذا ُمٜمؽ يٙمٗمٞمٜمل هذا، :اًمِمٞمخ

 ..ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 يم٤مًمراديق اًمتٚمٗمزيقن يّمٌح يقم رء أىمٚمؽ حار ٤مأن ًمٚمٗمروٞم٤مت، طمٜمرضمع :اًمِمٞمخ

 إذاقم٦م إمم ُمثالً  همٜمٞم٦مإ ُمـ يٜمت٘مؾ سمٞم٘مدر واطمدة حلٔم٦م ا اًمراديق هلذا اعم٘متٜمل أنف سمحٞم٨م

 يٙمقن أن يًتٚمزم وهذا آظمره، إمم أوؾمٞم٤مؾمٞم٦م دٟمٞمقي٦م أظم٤ٌمر أو قمٚمٛمٞم٦م حم٤مضة أو ىمرآن

 إذاقم٦م شمٙمقن شمٚمٗمزيقن صٗمح٤مت قمغم اًمؼماُم٩م إذاقم٦م شمتقمم اًمتل اإلذاقم٤مت ذم هٜم٤مك

 يًتٗمٞمده٤م اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ وأؿمٙم٤مًٓ  أنقاقم٤مً  شمٕمرض أنف سمحٞم٨م ضمداً  واؾمٕم٦م قمٚمٛمٞم٦م

 ٤مً شم٘مريٌ يمٚمف اًمٕم٤ممل يِمٛمؾ اًمتٚمٗمزيقن ضمٝم٤مز يٙمقن أن وهق آظمر رء يٙمقن أو اًمِمٕم٥م

 .ًمٚمراديق سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمام

 ناًمتٚمٗمزيق اىمتٜم٤مء سمجقاز احل٤مًم٦م هذه ذم أىمقل وم٠من٤م اعمث٤مسم٦م هبذه اًمتٚمٗمزيقن يّمٌح يقم

 ذاك طملم ًمف، اًمنمع أب٤مطمف ُم٤م ذم إٓ اؾمتٕمامًمف ٟمقى عمـ اًمراديق اىمتٜم٤مء سمجقاز ٟم٘مقل يمام

ء ضمقاز ي٠ميت  .ومٞمديق ذا

 أن ٟمقى عمـ يِمؽميف أن جيقز أنف وهق ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٞمداً  ذيمرشمؿ هٜم٤م ـمٞم٥م

 أنٜمل سم٤مب ُمـ اًمتٚمٗمزيقن قمغم اًم٘مٞمد هذا ضمٕمٚمٜم٤م ومٚمق طمًٜم٤ًم، اؾمتخداُم٤مً  يًتخدُمف

 سمرٟم٤مُم٩م قمغم إٓ أُم٤مُمل اًمتٚمٗمزيقن هذا يٗمتح ًمـ أنٜمل وُمًئقل اًمت٤مُم٦م اًم٘مدرة وقمٜمدي

 صح إن اًم٘مٞمد هبذا هؾ ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمؼماُم٩م أو احلٞمقان قم٤ممل يًٛمقٟمف ُم٤م ُمثالً  قمغم أو ديٜمل

 شمٚمٗمزيقن؟ أؿمؽمي أن جيقز سم٤مح٤مئ٦م ُم٤مئ٦م

 شمٜمٗمٞمذه، اًمتجرسم٦م ًمدى قمٛمٚمٞم٤م يٛمٙمـ وٓ ومروٞم٦م صقرة اًمّمقرة هذه أن أقمت٘مد أن٤م

 .ومروٞم٦م اًمّمقرة هذه أن اجلقاب هذا سمٛمثؾ ي٘مٜمٕمقن ٓ اًمٜم٤مس أن أقمرف أن٤م وًمٙمـ

 ٟمدوة أظم٤ٌمر اًمتٚمٗمزيقن؟ ذم أُم٤مُمٜم٤م شمٔمٝمر ح٤م أن ؿمٞمخ ي٤م اًمّمقرة طمٙمؿ  :اًم٤ًمئؾ

 هذه؟ اًمّمقرة حتريؿ طمٙمؿ ومٞمٝم٤م يٙمقن رضمؾ صقرة اًمِم٤مؿم٦م هذه قمغم شمٔمٝمر صقرة أي
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 اجل٤مئزة اعمقاوٞمع ذم إٓ اًمتٚمٗم٤مز يًتٕمٛمؾ ٓ أنف اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞمد ٟم٘مقل طمٞمٜمام :اًمِمٞمخ

 ؾم٤مُمع يمؾ قمٜمد يتْمٛمـ اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم هذا -اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم يم٤من هٙمذا ُمش - ذقم٤مً 

 قمٚمٞمف اجلقاب  أظمذ ىمد إٓ يٕمٜمل هق ُم٤م ؾم١ماًمؽ وم٢مذاً  ؾمتٕمرض صقر هٜم٤مك ذم أن

 هذا أن اعمٙمِمقف، قمغم هٞمؽ يٕمٜمل يمٞمٗمؽ قمغم أن٧م شمريد ُم٤م طم٥ًم واجلقاب وٛمٜم٤ًم،

 .ُمٗمًدة ومٞمٝم٤م وًمٞمس ًمألُم٦م ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م ٕن قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م طمٙمؿ طمٙمٛمف

 اًمٜم٤مس أطمد يم٤من اًمٗمٞمديق، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمٗمٞمديق يًٛمك سمام قمٛمؾ إمم دقم٤م قمٜمدٟم٤م، اًمًٜم٦م ٕنّم٤مر يٜمتًٌقن ممـ يٕمٜمل إوم٤موؾ

 قمغم اًمٗمٙمرة قمرض يٕمٜمل وسم٤مًمٗمٕمؾ ذًمؽ، وٟمحق اإلؾمالُمل اعمنح أو اإلؾمالُمل

 يًتدقمل ومذًمؽ ُمًٚمًٚم٦م طمٚم٘م٤مت ذم يمٚمٝم٤م اًمٜمٌقي٦م اًمًػمة شمّمقير أؾم٤مس قمغم ممثٚملم

 أصاًل؟ إؾمالُمٞم٦م اًمٗمٙمرة هذه هؾ سم٤مًمتٛمثٞمؾ، أصالً  يٕمٛمٚمـ مل وإن ٟم٤ًمء وضمقد

 .سم٤مهلل أقمقذ :اًمِمٞمخ

 إظمقة ُمـ واًمٙمثػم ُم٘متٜمع همػم ٕنف قمٚمٞمف أقمروف أن أريد اجلقاب ومٝمذا :اًم٤ًمئؾ

: ي٘مقل اًمٗمٙمرة هذه يرى وهق.. .ُمٙم٤مٟم٦م حيتؾ وٓ يمٌػم رضمؾ وهق ٟم٤مىمِمقة اًمًٚمٗمٞملم

 اًمٜمٌقي٦م واًمًػمة ،اًمّمالة ًمتٕمٚمٞمؿ ومٞمديق ذيط ٟمٕمٛمؾ ممٙمـ ٟمحـ اًمٕمٍم سمتٖمػم ٟمحـ

 إؾمالُمل؟ ومٞمديق ٟمجٕمٚمف ومٜم٘مقل ٟمرهيؿ، أن ٟمريد وم٤مطمٜم٤م سمٞم٘مرأ  قمد طمد ُم٤مومٞمش

 ُمثالً  اًمتٚمٗمزيقن ذم قمرض ًمق سم٤مىمقل أن٤م إؾمالُمل، ومٞمديق ٟمجٕمٚمف ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 هذا أويد سم٤مىمقل أن٤م آظمره إمم اجلٛمرات يرُمل اًمٙمٕم٦ٌم طمقل يٓمقف ؿمٞمخ احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 إدظم٤مل وهق قم٤مُمؾ ذم هٜم٤م ًمٙمـ آٟمٗم٤ًم، أخٛمح٧م يمام قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م طمدي٨م قمغم سمٜم٤مء

 ًمق أُم٤م سم٤مهلل أقمقذ: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م ومٛمـ -ؾمٛمٞمتف أجش وٓ- اًمتٛمثٞمؾ ُمقوقع ذم اًمٜم٤ًمء

 ذم ُم٤م وم٠من٤م يريدوهن٤م، اًمتل اًم٘مّم٦م ًمتٙمٛمٚم٦م يمٕم٤مُمؾ اًمٜم٤ًمء إدظم٤مل قمـ اعمقوع شمٕمرى

 سمٙمر وأبق اًمّمح٤مسم٦م يٛمثٚمقا  أنف إمم دمر ىمد سم٤مًمٜم٦ًٌم أجْم٤مً  هذه رسمام يم٤من وإن ُم٤مٟمع، قمٜمدي

 صقرة إمم يٚمٛمحقا  ورسمام اًمٖم٤مر سمٞمٛمثٚمقا  اًمّمقر، سمٕمض ذم يٗمٕمٚمقن يمام ورسمام اًمّمديؼ

 زُمـ ي٠ميت وم٘مد ًمف، سمٞمتٕمروقا  ُم٤م واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة ُم٘م٤مم إمم ؿمقي وسمٞمٕمٔمٛمقا  سمٙمر أبق

ٌَؾ ُِمـ سمٞمجل ُم٤م هق ٕنف اًمِمٞمٓم٤من ُمٙم٤مئد أدق ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وهذا  يْمٚمٚمف اإلٟم٤ًمن ىِم



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 

 

112 

 اًمٞمقم اعمًٚمٛملم واىمع ُمـ ُمثالً  ًمٙمؿ أضب أن٤م ضمدًا، ضمداً  ُم٤ميمرة سمٓمري٘م٦م وإٟمام رأؾم٤ًم،

 اًمكم هذه اًمتّمقير آٓت اؾمتٕمامل اٟمتنم طمٞمٜمام اإلؾمالُمٞملم واًمدقم٤مة سمؾ اعمٚمتزُملم،

 هب٤م، اًمتّمقير جيقز هؾ ومٞمٝم٤م، اًمنمع طمٙمؿ يٕمرومقا  أن اًمٜم٤مس اوٓمر اًمٙم٤مُمػما، سمٞمًٛمقه٤م

 .سمخٞمتٙمؿ هق سمٍماطمف رأجف أقمٚمـ قمرومٜم٤م ُمـ وم٠مول

 .اعمٓمٞمٕمل سمخٞم٧م: إؾمح٤مق أبق

 .زُم٤من ُمٍم ُمٗمتل يم٤من اًمذي اًمٌخٞم٧م ٓ :اًمِمٞمخ

 ٟمجٞم٥م؟ حمٛمد همػم اعمٓمٞمٕمل ٟمٕمؿ اًمٌخٞم٧م: إؾمح٤مق أبق

 ٟمجٞم٥م؟ حمٛمد همػم :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٜمقن وهذا سم٤مًم٤ٌمء هذا ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 سمٗمٚمًٗمف وضم٤مء اًمٗمتقهمراذم اًمتّمقير جيقز أنف ظمالصتٝم٤م ومتقى وم٠مصدر :اًمِمٞمخ

 مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس قمٜمد ىمٌقًٓ  اًمٗمتقى هذه ووضمدت ؾمٚمٓم٤من، ُمـ هب٤م اهلل أنز ُم٤م وشمٕمٚمٞمالت

 ظم٤مص٦م اإلؾمالُمٞملم، اًمدقم٤مة مج٤مهػم اًمرأي هذا وشمٌٜمك ٟمٗمقؾمٝمؿ، ذم هقًى  حت٘مؼ ٕهن٤م

 حيٓمقا  يم٤مٟمقا  اًمذي اًمقىم٧م ذم إٓ زُمـ ُم٣م ُم٤م -ي٘مقًمقن - إؾمالُمٞم٦م جمالت هلؿ اًمذيـ

ومٞم٦مقوم ومٕمالً  صقرة  ص٤مروا هبؿ وإذا اعمجٚم٦م ذم اعم٘م٤مٓت يٙمتٌقن اًمذيـ ٕطمد شمقهمرا

 ًمٚمٖمزازم صقر شمٜمنم إُم٦م، جمٚم٦م: إُمثٚم٦م ُمـ ُمثالً  وقمٜمديمؿ يدوي٦م، صقرة ًمف يٜمنمون

 ىمدُم٧م اًمتل اًمرظمّم٦م ُمـ أطم٤مهلؿ اًمذي ومام ومتقهمراذم، شمّمقير ُمش يدوي شمّمقير

ومٞم٦مقاًمٗم اًمّمقر أن يٍمطمقن ىمري٥م قمٝمد إمم يم٤مٟمقا  ُم٤م إمم إًمٞمٝمؿ  أُم٤م ُم٤ٌمطم٦م شمقهمرا

 شمٚمٌٞمس ُمـ هذا ًمدهيؿ، حمرم يم٤من ُم٤م ارشمٙم٤مب أجش: إمم ومٕم٤مدوا حمرُم٦م، اًمٞمدوي٦م اًمّمقر

 اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ومرق ذم ُم٤م مج٤مقم٦م ي٤م: سم٘مقل أن٤م أن: سمٞمّمػم ؿمق يٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من،

ومٞم٦م  .أن اًمقىم٧م ٟمْمٞمع ُم٤م هذا ذم ـمقيؾ يمالم زم وذم واًمٗمتقهمرا

ومٞم٦مقاًمٗم اًمّمقرة سملم ومرق ذم ٓ قمٚمٞمٝمؿ، هم٤مًم٥م اهلقى  سم٤مًٔم٦م صقرة هذه ٕن شمقهمرا

 أج٤مدي إظمراضمٝم٤م قمغم وىم٤مم سم٤مًمٞمد، صٜمٕم٧م صقرة أوًٓ  مج٤مقم٦م ي٤م أن أنف ويتج٤مهٚمقن
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 هذه يقضمف أن ُمـ ًمف سمد ٓ يّمقر أن يريد اًمذي  صمؿ اعمخؽمقملم، اعمٌتٙمريـ ُمـ يمثػمة

 ٓ يدوي٦م، صقرة هذه وم٢مذاً  اًمزر، قمغم وٖمط يمًٌف ُمـ سمد ٓ وشمّمقيره اهلدف إمم أًم٦م

ومٞم٦م صقرة هذه  ـمٞم٥م صم٤مين، سم٤مب ُمـ اًمِمٞمٓم٤من جيٞمٝمؿ زُمـ يٛميض طمٙمٛمٝم٤م، هل٤م ومتقهمرا

ومٞم٦م اًمّمقرة دام ُم٤م اًمٗمرق ؿمق  ُمثٚمٝم٤م، اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة شمٙمقن ُم٤م ًمٞمش ضم٤مئزة، اًمٗمتقهمرا

 .اًمِمٞمٓم٤من دؾم٤مئس ُمـ هذا ىمٌؾ، حيرُمقٟمف يم٤مٟمقا  ُم٤م إمم يرضمٕمقا  ضم٤مئزة؟ شمٙمقن ُم٤م

 حلتك يدرضمٝمؿ سمٞمدرضمٝمؿ ًمٙمـ ُم٤مر يٙمقن وم٠موًمف ًمٚمتٛمثٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل أن وم٠مريد

وا يٛمٙمـ صمؿ اًمًامء ُمـ ٟمزل ُمثالً  يم٤مًمٜمقر اًمقطمل ٟمزول ُم٠ًمخ٦م يّمقروا جيقا   ُمثؾ يًقُّ

 اًم٤ٌمب هذا ؾمد يٜمٌٖمل ًمذًمؽ آظمره، إمم ضمٜم٤مطم٤من ًمف يمٓم٤مئر ضمؼميؾ ويّمقرا اًمٜمّم٤مرى

 أن اًمنمع ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ أن ًمدهيؿ حمرم هق ُم٤م إمم جيرهؿ ٓ طمتك إـمالىم٤مً 

 ذم طمرام ٕنف ٓ اعمحرم وم٤مًمٌمء ًمٖمػمه حمرم ًمذاشمف، حمرم: ىمًٛملم قمغم اعمحرُم٤مت

 .ًمذاشمف اعمحرم إمم سمٕمد أم ىمرب ُم٤م زُمـ ذم ي١مدي ىمد ٕنف وإٟمام ٟمٗمًف،

 .أوروسمٞم٦م سمْم٤مقم٦م هذه ٕنف إًمٞمف سمح٤مضم٦م ًمٞمًقا  اعمًٚمٛمقن اًمتٛمثٞمؾ: أىمقل أن٤م صمؿ

 .يمذب ومٞمف اًمتٛمثٞمؾ أخٞمس  :اًم٤ًمئؾ

 ذم ؿمؽ سمال هؿ ٟم٘مٚمدهؿ، ٟمحـ أوروسمٞم٦م سمْم٤مقم٦م هذا اًمتٛمثٞمؾ: أىمقل :اًمِمٞمخ

 ُم٤م يدومٕمٝمؿ ُم٤م قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م ٕن اًمتٛمثٞمؾ، هذا ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م آضمتامقمٞم٦م طمٞم٤مهتؿ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ ٟمّمقص قمٜمدٟم٤م ٟمحـ سمٞمٜمام اخلٞم٤مل، إٓ اخلػم قمٛمؾ قمغم حيٗمزهؿ

 إظمالق قمغم ومحٚمٝم٤م اًمًٞمئ٦م إظمالق ُمـ وًمتّمٗمٞمتٝم٤م اًمٜمٗمقس ًمتٝمذي٥م شمٙمٗمل

 أنف: ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م إًمٞمٜم٤م ومٜمٜم٘مٚمف يٜم٤مؾمٌٝمؿ إورسمٞمقن، سمف ضم٤مء رء إمم ٟم٠ميت ومحٞمٜمام اًمّم٤محل٦م،

 ،اًمتٛمثٞمالت هبذه إٓ اعمجتٛمٕم٤مت سمف ي٘مقُمقن ُم٤م قمٜمدهؿ ًمٞمس ُمثٚمٝمؿ، قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ٟمحـ

 اجلٛمٞمع يٕمٚمؿ يمام يم٤من وإذا صٜمٕمٝمؿ ٟمّمٜمع أن ُمـ اقمت٘م٤مدي ذم حيقل مم٤م ٟمقع أجْم٤مً  ومٝمذا

 طمٞمٜمام اًمّمح٤مسم٦م ًمٌٕمض سم٤مٕصح أو ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل اقمت٘م٤مدي ذم

 رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م، زُمـ ذم أُمتٕمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م يٕمٚم٘مقن يم٤مٟمقا  اًمتل سم٤مًمِمجرة ُمروا

 هٙمذا ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ًمق - أيمؼم اهلل: ىم٤مل أنقاط؟ ذات هلؿ يمام أنقاط، ذات ًمٜم٤م إضمٕمؾ اهلل

 أطمد ي٘مقل ؾمٛمع ُم٤م جمرد هذا ي٘مقل اًمرؾمقل -ُمتِمدديـ ُمتزُمتلم قمٜم٤م ؾمٞم٘مقًمقن



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 
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 قمٚمٞمٝم٤م ٟمٕمٚمؼ ؿمجرة يٕمٜمل أنقاط ذات هلؿ يمام أنقاط ذات ًمٜم٤م إضمٕمؾ: اًمّمح٤مسم٦م

 قمٚمٞمف ُمٜمف يم٤من ومام رء، وٓ ذك ومٞمٝم٤م وٓ اهلل ًمٖمػم قم٤ٌمدة ٓ ،ومٞمٝم٤م ُم٤م إؾمٚمح٦م

ـْ  هذه أيمؼم اهلل: ىم٤مل أن إٓ اًمًالم ٜمَ ًَ ـْ  أو اًم ٜمَ ًُ : قؾمكعم ُمقؾمك ىمقم ىم٤مل يمام ىمٚمتؿ اًم

 ًمٜم٤م إضمٕمؾ عمقؾمك ُمقؾمك ىمقم ىمقل سملم ومرق ذم ىمديش ،آخٝم٦م هلؿ يمام لِإً  ًمٜم٤م إضمٕمؾ

 ذم ُمِم٤مهب٦م ذم ًمٙمـ ؿمجرة، ًمٜم٤م إضمٕمؾ: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ أو اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء وسملم لًِإ،

 سم٘مقم شمِمٌف ُمـ» :وي٘مقل سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف حي٤مرب اإلؾمالم ًمذًمؽ اًم٘مّمد، سمٕمد ُمع اًمٚمٗمظ

 ٟمحت٤مط ٟمحـ اًمتٛمثٞمؾ يتٌٜمك أن قمـ يٕمدل أوًٓ  سم٠منف اًمرضمؾ هذا أنّمح وأن٤م شُمٜمٝمؿ ومٝمق

 ذم يِم٤مريمـ أن ُمـ اًمٜم٤ًمء ضمٜمس يٌٕمد أن وسمخ٤مص٦م آطمتٞم٤مط، يتؿ؟ ٓ وؾمقف ومٞمف،

 .اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هذه ُمثؾ

 (..: 11: 31/   42/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افتؾػزيقن حؽؿ

 . ؿمٞمخ ي٤م اًمتٚمٗمزيقن حتريؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٠من اًمِمخص هذا أضم٤مب طمرام، اًمتٚمٗمزيقن هذا أن: ًمٜم٤م ىم٤مل أطمدهؿ :ُمداظمٚم٦م

م اًمتٚمٗمزيقن  طمرام: ىم٤مًمقا  ،....ديٜمٞم٦م ٟمدوة يم٤مٟم٧م إذا طمالل يٙمقن: يٕمٜمل سمح٤مٓت طمرا

 اًمٌٞم٧م ُمـ خترج طمٞمٜمام أن٧م! ـمٞم٥م: ًمف ىمٚم٧م ؾمٛمٕمتف، وأن٧م وُمقؾمٞم٘مك همٜم٤مء يم٤من إذا

 يم٤مٟمقا  طمٞمٜمام! ـمٞم٥م: ًمف ىمٚم٧م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؾم١مال؟ ؾم٠مختؽ هذا، وضمدت أوٓدك إمم شم٠ميت

 ىمٚم٧م ُمٕمّمٞم٦م، ذم ٓ: ىم٤مل ـم٤مقم٦م؟ ذم أو ُمٕمّمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا  إومالم قمغم أو اعمقؾمٞم٘مك قمغم

  ٓ؟ أم أص٧ٌم أن٤م ظمػم اهلل ضمزاك ومٝمذا طمرام، هذا: ًمف

 ذم اًمتٚمٗمزيقن إدظم٤مل طمٙمؿ ُم٤م: اجلقابو اًم١ًمال وصقاب أص٧ٌم، :اًمِمٞمخ

 ًمق ًمٙمـ أن٧م، ذيمرت ُم٤م ذم ٛمؾيًتٕم ٕنف ح٤مذا؟ جيقز، ٓ: اجلقاب ومٞم٠ميت اًمدار؟

 ذم إٓ يًتٕمٛمٚمف وٓ اًمٌٞم٧م ذم سمتٚمٗمزيقن ي٠ميت واطمد أن أن، ظمٞم٤مًمٞم٦م صقرة شمّمقرٟم٤م

 ذم ًمٙمـ هذا، ي٘م٤مل أن ممٙمـ ٟمدوات، أو ضمٚم٤ًمت ذم: يٕمٜمل ص٤مطمٌؽ ًمؽ ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمتٚمٗمزيقن أن سمحٞم٨م: يٕمٜمل يمثػمة شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ُمٜم٤مه٩م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ذم يم٤من ًمق اقمت٘م٤مدي

 يمٚمٝم٤م، اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت سمٛمرايمز يتّمؾ أن ممٙمـ اًمدار ذم قمٜمدك اعمقضمقد إردين

 يٛمٙمـ احل٤مل هذه ذم اًمْم٤مر، همػم اًمٜم٤مومع اًمٌمء ذم اًمراديق ُمثؾ وشمِمٖمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومتٓمقف

 يدظمؾ وٓ وأوٓده، وأهٚمف ًمٜمٗمًف حيت٤مط اعمًٚمؿ ًمذًمؽ.. أن أُم٤م سم٤مجلقاز، ي٘م٤مل أن

 . سمٞمتف ذم اًمتٚمٗمزيقن

 (..: 32:  32/  23/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يبقعف؟ هؾ مـف يتخؾص أن يريد ؾقديق ظـده

  يٌٞمٕمف؟ هؾ ُمٜمف يتخٚمص أن يريد ومٞمديق قمٜمده اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 . يم٤مٕصٜم٤مم حيٓمٛمف :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل حتٓمٞمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 . رء وٓ يٌٞمٕمف ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ي١مُمـ وٓ» ُمٜمف ٟمٗمًؽ ختٚمص أن شمريد ُم٤م قمغم همػمك شمٕملم ٕنؽ يٌٞمٕمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

  احلدي٨م؟ هذا شمٕمرف ،شًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف حي٥م طمتك أطمديمؿ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . شمٌٞمٕمف أن جيقز ٓ أجْم٤مً  :اًمِمٞمخ

 . واعمٌٚمغ أيمنه يٕمٜمل ظمالص ومٞمف دومٕم٧م.. .:ُمداظمٚم٦م

  آٟمٗم٤ًم؟ اًمٞمت٤مُمك مخر طمدي٨م ؾمٛمٕم٧م ىمد أن٧م :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذم ًمّم٤محلٝمؿ يت٤مضمر ويم٤من أجت٤مم قمغم وًمٞم٤مً  يم٤من إنّم٤مري ـمٚمح٦م أبق :اًمِمٞمخ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 
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 :اهلل رؾمقل ي٤م وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء اخلٛمر حتريؿ ٟمزل ومٚمام اخلٛمر، سمٌٞمع اجل٤مهٚمٞم٦م

 قمغم يًٗمؽ أجت٤مم ُم٤مل ،شأرىمٝم٤م سمؾ ٓ،: ىم٤مل أوم٠مبٞمٕمٝم٤م؟ زم ٕجت٤مم اخلٛمر ُمـ زىم٤مق قمٜمدي»

 . يتٞمامً  ًم٧ًم هلل واحلٛمد وأن٧م إرض

 . هلل احلٛمد :ُمداظمٚم٦م

 ضمٝم٤مت ذم أو ُمٜم٤مومع ذم اًمٗمٞمديق اؾمتخدام ُمثالً  يٛمٙمـ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 . اعمًتِمٗمٞم٤مت اعمدارس ُمثؾ سمف شمٜمتٗمع

  سمف؟ يٜمتٗمع هق أجش :اًمِمٞمخ

 . اًمٗمٞمديق :ُمداظمٚم٦م

 . حم٤مضات :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٗمٞمديق :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أن يًتٓمٞمع يم٤من إذا ُمٕمٞمٜم٦م، هلٞمئ٦م اًم٘مقل قمـ ومْمالً  ًمٚمٗمرد ٟم٘مقل ٟمحـ أن :اًمِمٞمخ

 ذم ي٘م٤مل ومام وهٞمئ٦م، ومرد سملم [ومرق ٓ] ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م ٓ ومٞمام واًمتٚمٗم٤مز ديقاًمٗمٞم يًتٕمٛمؾ

 اؾمتٕمامل ُمـ اًمتٛمٙمـ اعمٝمؿ اًمٗمرد، ذم ي٘م٤مل اهلٞمئ٦م ذم ي٘م٤مل وُم٤م اهلٞمئ٦م ذم ي٘م٤مل اًمٗمرد

 ىمد ُمثالً  اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن ضمدًا: وٞم٘م٦م دائرشمف وهذا وضمؾ قمز اهلل ذع ومٞمام ًمٗمٞمديقا

 أن ًمق أُم٤م ؟!هذا ذم اًميورة ُم٤م اًمٗمٞمديق ذم اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمخ صقرة سم٢مفمٝم٤مر يًؽمحيقن

 اًمرؾمقل صالة يمٞمٗمٞم٦م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م يمٞمٗمٞم٦م ًمٚمتٚمٗم٤مز اًمرائلم وؾمط وم٤موالً  ؿمٞمخ٤مً 

 ُم٤م ًمٙمـ جيقز، هذا ُمثؾ ٟم٘مقل اًمٕمٛمكم سم٤مًمتٓمٌٞمؼ إٓ ضمٞمداً  شمٗمٝمؿ ٓ اًمتل اًمًالم قمٚمٞمف

 ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م ُمـ هذا سمحر، ُمـ ىمٓمرة إهن٤م جيقز، ٓ ح٤م ٟم٦ًٌم ُمـ اجلقاز هذا ٟم٦ًٌم

 هذا واًمٕمٚمامء، اًمٕمٚمؿ ُمـ هٞمئ٦م إمم حيت٤مج جيقز ٓ مم٤م جيقز ُم٤م حيددون اًمذيـ ُمـ أظمرى

 سملم احلالل» اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام وًمذًمؽ اًمٞمقم ضمداً  قمزيز

 اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام سملم واحلرام



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

116 

 .اًمِمٌٝم٤مت اشم٘م٤مء سمف أديـ ُم٤م وهق ،شًمديٜمف اؾمتؼمئ وم٘مد

 احلدي٨م ُمـ ُم٠مظمقذ وهق ي٘مقل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ؿم٤مُمل ُمثؾ وهٜم٤مك

 اعمثؾ هق ُم٤م ،شيريٌؽ ٓ ُم٤م إٓ يريٌؽ ُم٤م دع» :اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف وٟمحقه اًم٤ًمسمؼ

  هٙمذا؟ أنتؿ شم٘مقًمقا  ًمف، وهمٜمل اًمنم قمـ اسمٕمد: ىم٤مل

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مٌقر، سملم يٜم٤مم ٓ ُمٙمرسم٦م ُمٜم٤مُم٤مت يرى أٓ يريد اًمذي صم٤مين ُمثؾ وومٞمف :اًمِمٞمخ

 . ًمف وهمٜمل اًمنم قمـ يٌٕمد يتقؾمقس، ىمؼمه ُمـ ُمٞم٧م ىم٤مم ًمف َيٞمؾ اًم٘مٌقر ذم يٜم٤مم اًمذي

 (33:  44:  35/ 436/واًمٜمقر اهلدى) 

 صقرة وال ـؾب ؾقف بقتاً  تدخؾ ال ادالئؽة إن» :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف هؾ

 األضػال وفعب أيضاً  افتؾػزيقن صقر يشؿؾ «متثال وال

 افصغار؟

 وٓ صقرة وٓ يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن» :ط ىمقًمف هؾ :اًم١ًمال

 اًمّمٖم٤مر؟ إـمٗم٤مل وًمٕم٥م أجْم٤مً  اًمتٚمٗمزيقن صقر يِمٛمؾ شمتث٤مل

ٌ تف، اًمتٚمٗم٤مز ًمٕم٥م يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ ذم ٟمِمؽ ٓ :اًمِمٞمخ  ُمثالً  ممٙمـ أن يٕمٜمل ُُمَث

 هذه شمّمقر أن ًمٙمـ ٟمراهؿ، اًمتٚمٗم٤مز ومٌقاؾمٓم٦م ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو طمِمد.. هٜم٤مك يٙمقن

ومٞم٦م واًمّمقر اًمّمقر هذه سملم ومرق ٓ شمٕمرض صمؿ ذيط ذم وحتٗمظ اعمٜم٤مفمر  اًمٗمقشمقهمرا

 سمٙمؾ اًمّمقر هذه شمدظمؾ وطمٞمٜمذاك صقرة، وقمروم٤مً  ًمٖم٦م يًٛمك ذًمؽ يمؾ ٕن وٟمحقه٤م:

 :سم٤معمّمقريـ يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم اعمحدصم٦م وؾم٤مئٚمٝم٤م أنقاع

 ٓ» :ذاهت٤م سم٤مًمّمقر يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وقمٛمقم شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ»

 يمؾ يِمٛمؾ أظمر واًمٕم٤مم إول اًمٕم٤مم ومٝمذا شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ

 ُمـ هذا صقرت، وؾمٞمٚم٦م سم٠مي اًمّمقر ويمؾ شمّمقرهيؿ، وؾم٤مئؾ يم٤مٟم٧م ُمٝمام اعمّمقريـ
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 إذا احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع سم٠من اهلل ؿم٤مء إن يٕمٚمؿ ومٙمٚمٙمؿ اًمٜمٔمر طمٞم٨م ُمـ أُم٤م اًمٜم٘مؾ، طمٞم٨م

 اًمٙمثػميـ، قمغم ختٗمك وىمد ًمٌٕمْمٝمؿ احلٙمٛم٦م هذه شمٔمٝمر ىمد سم٤مًمٖم٦م ومٚمحٙمٛم٦م ؿمٞمئ٤مً  طمرم

 أنف اًمّمقر واىمتٜم٤مء اًمتّمقير طمرم طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اعمٕمٚمقم وُمـ

 سملم اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ إومم احلٙمٛم٦م فم٤مهرشملم، سم٤مًمٖمتلم حلٙمٛمتلم ذًمؽ طمرم

 ذيمرت اًمذيـ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ىمقم ذم وىمع يمام اًمنمك ذم ي٘مٕمقا  أن وسملم اًمٜم٤مس

 أُمر دم٤مه يم٤من ُمقىمٗمٝمؿ أن قمٜمٝمؿ وضمؾ قمز رسمٜم٤م وطمٙمك سم٤مؾمٛمف اعمًامة اًمّمقر ذم ىمّمتٝمؿ

 شمذرن ٓ وم٘م٤مًمقا  سمٞمٜمٝمؿ شمٜم٤مصحقا  طمٞم٨م وطمده اهلل يٕمٌدوا أن إي٤مهؿ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح

 .وٟمنا  ويٕمقق يٖمقث وٓ ؾمقاقم٤م، وٓ وداً  شمذرن وٓ آخٝمتٙمؿ

 يمثػم واسمـ ضمرير اسمـ شمٗمًػم وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم أي٦م شمٗمًػم ذم ضم٤مء وىمد

 ذم وىمققمٝمؿ ؾم٥ٌم يم٤من إٟمام اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ىمقم أن اًمًٚمٗمٞم٦م اعمّم٤مدر ُمـ وهمػمه٤م

 خم٤مًمٗم٤مً  شمٕمٔمٞمامً  ًمّم٤محلٞمٝمؿ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ سمدء هق إٟمام وضمؾ، قمز اهلل همػم وقم٤ٌمدة اًمنمك

 اًمذيـ اخلٛم٦ًم ه١مٓء سم٠من ُمّم٤مدره٤م سمٕمض آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م اًمتل اًمرواي٦م هذه شم٘مقل ًمٚمنمع،

 أن إًمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من أوطمك ُم٤مشمقا  ومٚمام ص٤محللم، هلل قم٤ٌمداً  يم٤مٟمقا  اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم ذيمروا

 ..دورهؿ أبٜمٞم٦م ذم ىمٌقرهؿ اضمٕمٚمقا 

 أن ىمقُمٝمؿ إمم اًمِمٞمٓم٤من وم٠موطمك اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمدة ُمـ مخ٦ًم يم٤مٟمقا  ومٝم١مٓء

 طمتك اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م يدومـ اًمتل اعم٘م٤مسمر ذم شمدومٜمقهؿ ٓ دورهؿ، أبٜمٞم٦م ذم ادومٜمقهؿ

 شمٜمتنم سمدأت اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٤ًمطم٤مت ذم اًمتامصمٞمؾ ٟمّم٥م ومٙمرة سمدأت هٜم٤م وُمـ شمتذيمروهؿ

 اًمِمٞمٓم٤من ًمقطمل وم٤مؾمتج٤مسمقا  اًمزُم٤من، هذا ذم اإلؾمالم سمالد سمٕمض ذم إؾمػ ُمع

 ومقضمد صم٤مين ضمٞمؾ ضم٤مء أن إمم اًمزُم٤من، ُمـ سمره٦م شمريمقهؿ دورهؿ أومٜمٞم٦م ذم ودومٜمقهؿ

 سمٕمض قمٜمد اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م أو اًمزي٤مرة سم٘مّمد اًم٘مٌقر هذه قمغم يؽمددون آسم٤مءهؿ

 ىمد اعمٙم٤من هذا ذم سم٘م٤مؤه٤م اًم٘مٌقر هذه أن إًمٞمٝمؿ وم٠موطمك سم٤مًمتؼمك، اعمًٚمٛملم اًمدراويش

 ومٞمج٥م شمٕمٚمٛمقن، يمام ص٤محلقن ٟم٤مس وه١مٓء آصم٤مره٤م وشمذه٥م ؾمٞمقل أو قمقاصػ شم٠ميت

 وم٤مؾمتج٤مسمقا  مت٤مصمٞمؾ هلؿ اٟمحتقا : ىم٤مل ٟمّمٜمع؟ ُم٤مذا: إذاً  اًمدهر، أبد آصم٤مرهؿ شمٌ٘مك أن

 وأوطمك صم٤مًم٨م ضمٞمؾ ضم٤مء صمؿ اعمٙم٤من، هذا قمغم يؽمدد اجلٞمؾ وأظمذ ُمٙم٤من، ذم وووٕمقه٤م
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 إمم... سمّمالطمٝمؿ شمٚمٞمؼ رومٞمٕم٦م أُم٤ميمـ ذم يقوٕمقا  أن إٓ هب١مٓء يٚمٞمؼ ٓ أنف أظمػماً  إًمٞمٝمؿ

 ُمـ ومٙم٤من اًمتامصمٞمؾ، ـمريؼ ُمـ وضمؾ قمز اهلل دون ُمـ إصٜم٤مم قم٤ٌمدة سمدأ وهٙمذا آظمره،

 ومٝمذه فمؾ، هل٤م ًمٞمس أو فمؾ هل٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًمتّم٤موير طمرم أن وضمؾ قمز اهلل طمٙمٛم٦م

 .اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ُمع ٟمقح ىمقم ىمّم٦م :اًمٔم٤مهرة إومم احلٙمٛم٦م

 قمز اهلل خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة وهل أٓ اًمرواي٦م، طمٞم٨م ُمـ أىمقى وهل :اًمث٤مٟمٞم٦م احلٙمٛم٦م

 وأراد ؾمٗمر ُمـ رضمع ح٤م ط اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء طمٞم٨م وضمؾ،

 ظم٤مرج ووىمػ يدظمؾ ومٚمؿ مت٤مصمٞمؾ، وقمٚمٞمٝم٤م ؾمت٤مرة هٜم٤مك وضمد قم٤مئِم٦م قمغم اًمدظمقل

 وم٢مين أذٟم٧ٌم يمٜم٧م إن! اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إًمٞمف وم٤ًمرقم٧م اًمٖمروم٦م،

 ُمـ سمف أتزيـ: شمٕمٜمل. ًمؽ اؿمؽميتف ىمرام: ىم٤مًم٧م اًم٘مرام؟ هذه ُم٤م: هل٤م ىم٤مل اهلل، أؾمتٖمٗمر

 ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن» :اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. أضمٚمؽ

 .شاهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اعمّمقرون

 وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ يْم٤مهل اعمّمقر أن هق حتريٛمف أؾم٤ٌمب ُمـ اًمتّمقير: وم٢مذاً 

 وٓ اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ يمثػم زقمؿ وهل أٓ قمٍمي٦م، ؿمٌٝم٦م ًمرد يًػمة وىمٗم٦م ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م

ومٞم٦م سم٤مًٔم٦م يّمقر اًمذي أن اًمزُم٤من هذا ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أىمقل  هذا اًمٗمٞمديق، أو اًمٗمقشمقهمرا

 وذًمٚمٝم٤م اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمٙمقٟمٞم٦م إؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمك هق سمؾ اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مهٞم٤مً  ًمٞمس

 أن اًمٙمالم، ذم واإلسمٓم٤مل اخلٞم٤مل ذم سمٕمْمٝمؿ أهمرق طمتك اًمّمقرة، هذه ومتٙمقن ًمإلٟم٤ًمن

 طمٌس اًمذي اهلل هق اعمّمقر وإٟمام يّمقر ٓ هق سم٤مًمٙم٤مُمػما  يّمقر اًمذي هذا أن ىم٤مل

 ُم٠ًمخ٦م ٕن ذًمؽ سمّمػمة، ذي يمؾ قمغم ختٗمك ٓ ضمداً  قمجٞم٦ٌم ُمٙم٤مسمرة ومٝمذه اًمٔمؾ،

 ٓ أنف سمحٞم٨م اجلٝم٤مز هذا صٜمع ذم سمذًم٧م اًمتل اجلٝمقد قمـ اًمٜمٔمر همْمْمٜم٤م ًمق اًمتّمقير

 اًمتّمقير، أضمؾ ُمـ يتٕم٤مـمقٟمف ىمديامً  يم٤مٟمقا  مم٤م آظمره، إمم.. وضمٝم٤مز وريِم٦م ىمٚمؿ إمم حيت٤مج

 ضمدًا، قمجٞم٦ٌم ُمٙم٤مسمرة هذه! اهلل ؾمٌح٤من أن٤م وم٠مىمقل زر، قمغم ووٖمط يم٦ًٌم إمم وإٟمام

 أوًٓ  سمد ومال ؿمٞمئ٤مً  شمّمقر مل ؾمٜملم هٙمذا شمرك سم٤مًمٙم٤مُمػما  اعمًٛمك اجلٝم٤مز هذا أن ًمق وم٠مىمقل

 ومٙمٞمػ اًمزر، قمغم اًمْمٖمط ُمـ سمد ٓ صمؿ شمّمقيره اعم٘مّمقد اهلدف إمم ضمٝم٤مز شمقضمٞمف ُمـ

 ي٘مقًمقن أهنؿ اًمِم٤مهد ًمٙمـ ضمدًا، وقمجٞم٦ٌم قمجٞم٦ٌم ُمٙم٤مسمرة هذه يّمقر، مل هذا أن ي٘م٤مل
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 سم٤مًمتّمقير اهلل خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة أن واًمقاىمع ُمْم٤مه٤مة ومٞمٝم٤م ًمٞمس احلديث٦م اًمقؾم٤مئؾ هذه أن

 ُمـ يم٤من إذا سم٤مًمٜمح٧م، أو سم٤مًمريِم٦م ؾمقاء ىمديامً  يم٤من يمام اًمتّمقير ُمـ أدق إضمٝمزة هبذه

 ٓ حمرُم٦م هل إصٜم٤مم أي اعمجًٛم٦م اًمّمقر أن وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ

 اجلقاٟم٥م؟ يمؾ ُمـ اهلل ظمٚمؼ شمْم٤مهل هؾ وًمٙمٜمٝم٤م فمؾ، وهل٤م جمًٛم٦م ٕهن٤م إٓ ًمٌمء،

 يٛمثؾ اًمٔم٤مهر ذم ومٝمق طمجر، ىمٓمٕم٦م قمـ قم٤ٌمرة اًمّمٜمؿ هذا أن ذًمؽ ضمدًا، واوح إُمر

 اإلٟم٤ًمن سم٤مـمـ ذم يقضمد ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس اًم٤ٌمـمـ ذم ًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ ُمـ إٟم٤ًمٟم٤مً 

ه وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مف اًمذي  ُمـ ئمٝمر ومٞمام اعمْم٤مه٤مة هق اًمتِمٌٞمف: وم٢مذاً  وقمدًمف، وؾمقا

 وُمـ اًمقرق، قمغم أو اجلدار قمغم أو اًمًت٤مرة قمغم يم٤مٟم٧م أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمّمقرة

 ٟمٛمط قمغم احل٤مض اًمٕمٍم ذم أطمٙم٤مم ُمـ ٟمًٛمع ُم٤م سمٕمض ذم ٟمٕمٞمش أنٜم٤م ًمٜم٤م يٌدو هٜم٤م

 همٚمقه ذم اعمثؾ سمف ييب اًمذي اًمٔم٤مهري طمزم اسمـ ُمذه٥م اًمٔم٤مهري، اعمذه٥م

 اًمٕمٍم هذا ذم أن ٟمحـ اًمثٙمغم، ي٘م٤مل يمام يْمحؽ متًٙم٤مً  اًمٜمّمقص سمٔمقاهر ًمتٛمًٙمف

 اعمحرم هق اًمّمٜمؿ ٕن قمٍمي٦م: فم٤مهرة ٟمٕمٞمش ومٜمحـ اًم٘مديٛم٦م، اًمٔم٤مهري٦م ُمثؾ ذم ٟم٘مع

ه ومٞمديق ذيط يتحرك اًمذي اًمتّمقير أُم٤م وم٘مط،  ومٞمف ًمٞمس هذا طمل، إٟم٤ًمن يم٠منف وشمرا

 طمريم٦م ُمٜمف شمرى وٓ صقشم٤مً  ُمٜمف شمًٛمع ٓ إصؿ احلجر هذا أُم٤م اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة

 هذا ٟمح٧م أُم٤م اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ومٞمف ًمٞمس هذا اًمٕملم، رُمش وٓ ذًمؽ وٟمحق ؿمٗمقي٦م

 ُمـ سم٤مًمٔم٤مهري٦م سم٤مًمتٛمًؽ أهمرق فم٤مهري٦م هذه اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ومٝمذا إصؿ اًمّمٜمؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم ي٘مقل أن إُمر سمف وصؾ اًمذي طمزم اسمـ فم٤مهري٦م

 اًمٕمريب اًمٚمٗمظ هذا فم٤مهر ،شاًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :اًمًالم

 أراق صمؿ وم٤مرغ، إٟم٤مء ذم سم٤مل إذا ًمٙمٜمف اًمرايمد، اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك طمزم، اسمـ ي٘مقل يمام

 جيقز، هذا: إذاً  اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل ُم٤م اًمرايمد اح٤مء ذم اإلٟم٤مء هذا ُمـ اًمٌقل هذا

 قمز اهلل أبك اهلل، ؾمٌح٤من ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م، وم٤موؾ رضمؾ وقمٚمٛمف ومْمٚمف ُمع اهلل ؾمٌح٤من

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمثالً  أظمرى، ٟمامذج هذه ُمـ وًمف ورؾمٚمف، ٕنٌٞم٤مئف إٓ اًمٕمّمٛم٦م وضمؾ

 شصامهت٤م وإذهن٤م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمزواج ذم اؾمت١مذٟم٧م ُم٤م إذا اًمٌٙمر ذم ي٘مقل اًمًالم

 أبٙم٤مر اح٤ميض اًمزُم٤من ذم يم٤من اخلدور سمٌٜم٤مت احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُمـ اًمٚمٓمػ ُمٜمتٝمك ذم هذا
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ًمد ومٞم٠ًمل اًمٞمقم أُم٤م آظمره، إمم.. طمٞم٤مء أصح٤مب خمدرات  ظمٓمٌؽ، ومالن سمٜمتف اًمقا

 ط ٟمٌٞمٜم٤م إمم أوطمك وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م. سمٍماطم٦م آظمره إمم.. يمذا وأريد أريده، ٓ: ومت٘مقل

 طمزم اسمـ ومٗمٝمؿ شمّمٛم٧م، أن طمٞمٞم٦م ظمجقًم٦م ٕهن٤م اًمٌٙمر اؾمتئذان ذم آيمتٗم٤مء يٜمٌٖمل أنف

 شمّمٛم٧م، أن جي٥م! يٜمٕم٘مد ٓ روٞم٧م: ىم٤مًم٧م وم٢مذا شصامهت٤م إذهن٤م» :ىم٤مل احلدي٨م هذا ُمـ

 .اًمتِمٌٞمف وذاك اًمتنميع هذا ُمـ واهلدف اًمٖمرض يالطمظ ٓ

 ومام اًمرايمد، اح٤مء هذا قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م واوح اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك

 هٜم٤مك شإًمٞمط» هنر يًٛمك هنر وقمٜمدٟم٤م سم٤مًمٙمٝم٤مري٩م، أو ُم٤ٌمذة اًمٌقل ص٥م ُمـ اًمٗم٤مئدة

 ُم٤مء سمحػمة إمم اًمٜمجس اح٤مء هذا وصؾ وم٢مذا إًمٞمف، شمٜمّم٥م يمٚمٝم٤م اًم٘م٤مذورات دُمِمؼ، ذم

 .اًمقاؾمٓم٦م هبذه أو ُم٤ٌمذة قمٚمٞمف ص٥م ؾمقاء اًمًامء، ُم٤مء ُمـ ص٤مذم

 ًمٞم٤مزم سم٤مإلزُمٞمؾ اًمّمٜمؿ ٟمح٧م اًمٕمٍمي٦م، اًمٔم٤مهري٦م هذه ٟمٕمٞمش أن ٟمحـ اخلالص٦م

 ُم٤م وؾمٞمٚم٦م ٕهن٤م ضم٤مئز، اًمٙم٤مُمػما  شمّمقير سم٠من واطمت٩م ٕطمدهؿ ىمٚم٧م طمرام، هذا وأج٤مم

 اعمٕم٤مُمؾ ذم شم٘مقل ُم٤مذا: ًمف ىمٚم٧م يم٤من، اًمذي اًم٤ًمسمؼ يم٤مًمتّمقير ًمٞمس هذا صمؿ يم٤مٟم٧م،

 ُمئ٤مت سمؾ قمنمة هٜم٤مك خترج ضمداً  دىمٞم٘م٦م آٓت شمِمتٖمؾ زر شمٙمٌس اًمتل اًمٞمقم اًمْمخٛم٦م

 هذه يمٝمذه، هذه ًمٙمـ: ًمف ىمٚم٧م جيقز، ُم٤م ٓ: ىم٤مل هذا، جيقز هؾ اجل٤مُمدة، إصٜم٤مم

 سمقؾمٞمٚم٦م، وضمدت اًمّمقرة هذه يمذًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م، هبذه وضمد واًمّمٜمؿ شمٙمقن مل وؾمٞمٚم٦م

 ُم٤م واضم٥م، ومٝمق سمف إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م سم٤مًمٖم٤مي٦م، اًمٕمؼمة اًمقؾمٞمٚم٦م، ًمٞم٧ًم وم٤مًمٕمؼمة

 .ىمقاقمد هذه طمرام، ومٝمق سمف احلرام ي٘مقم

 شمٚمؽ سمٚمحٔم٤مت خترج آخ٦م إسمداع إمم ؾمٕمٞم٤مً  أو سم٤مإلزُمٞمؾ ٟمحت٤مً  اًمّمٜمؿ وضمد: وم٢مذاً 

 سم٤مًمقاؾمٓم٦م أو ُم٤ٌمذة اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل ص٥م يمٜمتٞمج٦م واطمدة اًمٜمتٞمج٦م إصٜم٤مم،

 .إظمرى

 ومٝمل ىمدياًم، اعمٕمرووم٦م اًمقؾم٤مئؾ قمـ وؾم٤مئٚمٝم٤م اظمتٚمٗم٧م اًمتل اًمّمقر هذه يمؾ: إذاً 

 يّمٜمٕمقن واًمذيـ شصقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ» :طمدي٨م ويِمٛمٚمٝم٤م صقر اؾمٛمٝم٤م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٜم٤مر ذم ويمٚمٝمؿ ُمّمقرون هؿ إضمٝمزة هبذه اًمّمقرة هذه

 .شظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل اعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» ..شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ» :اًمًالم
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 ُمـ هل اًم٤ًمسمؼ اًمٌٞم٤من قمغم اًمٗمٞمديق صقر أن قمرومٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا

 اًم٘مرآن ذم ُمٕمروف وهذا ؿمقاذ، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام وًمٙمـ أجْم٤ًم، اعمحرُم٤مت

َُم٧ْم ﴿: اًمٙمريؿ مُ  اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمر  ٜمِزيرِ  َوحَلْؿُ  َواًمد   إـمالىم٤مً  ًمٞمس ،[3:اح٤مئدة﴾ ]اخْلِ

ٓ  ﴿: اؾمتثٜم٤مء هٜم٤مك وإٟمام  اًمٗم٘مٝم٤مء أظمذ هٜم٤م ُمـ ،[229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 وم٘مٝمٝمؿ دىم٦م ُمـ يم٤من وًمٙمٜمٝمؿ. اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: اعمٕمرووم٦م اًم٘م٤مقمدة

ٓ  ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م ُمالطمٔمتٝمؿ ذم وومٝمٛمٝمؿ  أن[ 229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

: وهل ضمداً  ُمٝمٛم٦م وٛمٞمٛم٦م اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة إمم أو٤مومقا 

 شمٌٞمح اًميورات إًمٞمف، واعمْم٤مف اعمْم٤مف سملم اجلٛمع جي٥م. سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة

ٓ  ﴿. سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة اعمحٔمقرات، [ 229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 ي٠مظمذ ومٝمؾ ُمٞمت٦م حلؿ ومقضمد اًمّمحراء، ذم ًمٚمٛمقت شمٕمرض رضمؾ ُمثالً  ًمق أن هذا ُمٕمٜمك

 ُم٤م إٟمام ٓ، ـم٤مزج؟ ذسمٞمح حلؿ ُمـ ي٠ميمؾ يم٤من ًمق يمام ُمٜمف وي٠ميمؾ ويِمقي اًمٚمحؿ هذا ُمـ

ٓ  ﴿: ُمٕمٜمك هذا ًمٚمٝمالك، شمٕمروف سمف يدومع ُم٤م: أي اًميورة، سمف يدومع  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 شمٌٞمح اًميورات ٟمٕمؿ اًمْمٛمٞمٛم٦م، شمٚمؽ وٛمقا  هٜم٤م ُمـ ،[229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ 

 أن٧م ومام سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة وإٟمام اإلـمالق، قمغم هٙمذا ًمٞم٧ًم وًمٙمـ اعمحٔمقرات

 .طمرام: أي أصٚمف قمغم ومٝمق ذًمؽ ؾمقى ُم٤م شم٠مظمذه، إًمٞمف ُمْمٓمر

 طمتك اًمّمقر، اؾمتٕمامل ذم ضمداً  ضمداً  اًمٜم٤مس شمقؾمع إؾمػ ُمع ٟمِم٤مهد يمام أن

 يمتٗمف قمغم اًمٙم٤مُمػما  واوع ؾمٜملم شمًع أو صمامن اسمـ ـمٗمؾ دمد اعمالهل مجٚم٦م ُمـ أصٌح

 ُم٤م وًمٙمـ اًمتحريؿ، ومٞمف إصؾ اًمتقؾمع هذا ًمف، سمدا ُم٤م ويّمقر وهٜم٤مك هٜم٤م يذه٥م وهق

 واًميورة اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات سم٤مب ُمـ اؾمتثٜم٤مؤه يٛمٙمـ اًمذي اًمٌمء هق

 سم٘مدره٤م؟ شم٘مدر

 يًٛمك ُم٤م آظمر إمم سمٚمد ُمـ واخلروج اًمدظمقل ًمتٜمٔمٞمؿ سمد ٓ أنف أن ٟمالطمظ

 ُمـ اًمٜمقع ومٝمذا اًمّمقر، ُمـ سمد ٓ ومٝمٜم٤م ذًمؽ، وٟمحق واجلقازات سم٤مهلقي٤مت ويٕمرف

 هذه ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  وم٘مط ٟم٠مظمذه ٓ وهذا اًميورات، ىم٤مقمدة ذم ٟمدظمٚمف ممٙمـ اًمّمقر

 سمٕمض ٓؾمتثٜم٤مء اًم٤ٌمب ًمٜم٤م ومتح٧م اًمتل هل اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ٟمص وُمـ سمؾ اًم٘م٤مقمدة،
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 طمدي٨م إًمٞمف أذت ح٤م أقمٜمل اعمٕم٤مسة، طمٞم٤مشمٜم٤م ذم ُمٜمٝم٤م سمد ٓ أهن٤م ٟمراه٤م اًمتل اًمّمقر

 أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم وم٘مد سمٜم٤مهت٤م، ُمع ًمٕمٌٝم٤م ذم قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 شمٕمٚمٛمقن، يمام اًمًـ صٖمػمة وهل شمزوضمٝم٤م أن سمٕمد قم٤مئِم٦م إمم ينب يم٤من ط اًمٜمٌل

: أي اًمٌٜم٤مت سمٚمٕم٥م ُمٕمٝمـ ومتٚمٕم٥م اًمٌٜم٤مت ُمـ أُم٤مصمٚمٝم٤م ُمـ ضمقاره٤م إًمٞمٝم٤م ينب يم٤من

 هذه سم٠من اًم٘مقل إمم ٟمتقصؾ هٜم٤م وُمـ سمٞمتٞم٤ًم، صٜمٕم٤مً  يقُمئذ شمّمٜمع يم٤مٟم٧م اًمتل اًمتامصمٞمؾ

 ظمالف أهن٤م ُمع شمتٕم٤مـمٝم٤م أن ًمٕم٤مئِم٦م اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مح اًمتل اًمّمقر

 اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع ضورة أؿمد هق ُم٤م ٟمٌٞمح أن أومم سم٤مب ُمـ ٟم٘مقل ومٜمحـ اًم٘م٤مقمدة،

 .رء هذا سمٞمتٝم٤م، ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م ُمـ

 إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل سم٤مًمْمٛمٞمٛم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أنٜم٤م اًمث٤مين اًمٌمء

 أن وهق وإُمٝم٤مت أسم٤مء ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م جيقز هؾ أن سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة

 متثؾ سمٓمري٘م٦م ُمّمٜمققم٦م وهل اًمٙمٗمر سمالد ُمـ شم٠ميت اًمتل اًمٚمٕم٥م وأـمٗم٤مهلؿ ًمٌٜم٤مهتؿ يِمؽموا

 اًمت٤ٌمل، ٓسم٦ًم وهل ومت٤مة متث٤مل ُمثالً  ومتجد وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وأظمالىمٝمؿ قم٤مداهتؿ ومٞمٝم٤م

 خم٤مًمػ أن ُمع يمٚمف هذا إذٟملم، ُمـ ؿم٤مًمٞمش ُمثالً  وهل سم٤مدي٦م، وأومخ٤مذه٤م اًمِمقرت،

 يتْمٛمـ ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م ومٝمق سمٞمتٞم٤ًم، حمٚمٞم٤مً  صٜمع سم٠منف آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي ًمالؾمتثٜم٤مء

 يت٠مثرون ىمد هب٤م يٚمٕمٌقن اًمذيـ اًمّمٖم٤مر ه١مٓء أن سمحٞم٨م اًمٌالد، شمٚمؽ وشم٘م٤مًمٞمد قم٤مدات

 ٟمٕمقُم٦م ذم قم٤مؿمقه٤م اًمتل إزي٤مء سمتٚمؽ يتزيقا  أن يِمتٝمقن ذًمؽ قمغم ٟمِم١موا ُم٤م وإذا

 .أفمٗم٤مرهؿ

 اًمٞمقم شمًٛمك اًمتل وإًمٕم٤مب إـمٗم٤مل صقر اىمتٜم٤مء جيقز ٓ أجْم٤مً  اًم٤ٌمب هذا ومٛمـ

 .سم٤مًمدُمك

 ُمـ اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٕمرض ُم٤م ًمٙمـ ىمدُمتٛمقه، ُم٤م قمغم ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٜم٤م يّمح ومٝمؾ اعمًٚمٛملم أطمقال وؾمامع رؤيتٝم٤م، إمم ٟمْمٓمر إظم٤ٌمر ٟمنمة أطمٞم٤مٟم٤مً  صقر

 ٓ؟ أو ذًمؽ

ة يمٝمذه يم٤مؿمٗم٤مً  أوًٓ  هذا يم٤من إذا أنف أضم٧ٌم أن٤م :اًمِمٞمخ  أرى وم٠من٤م أن، شمراه٤م اعمرآ

 .اًمّمقرة هذه أطمٗمظ ٓ ًمٙمـ هٜم٤م، ُمـ شمٖمرب اًمِمٛمس اًمِمت٤مء أج٤مم سمٕمض ذم
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 صمؿ وحيتٗمظ يٚمت٘مط ُم٤م أُم٤م سم٤مٓؾمتٛمرار، اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٕمرض ُم٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .يٛمٜمع ومٝمذا يٕم٤مد

 .اًمٙمالم أول ذم إًمٞمف أذت اًمذي وهذا :اًمِمٞمخ

 ـهب شمٚمٕم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٌٜم٤مت قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمدُمك هذه اخت٤مذ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 صمؿ وشم٘م٤مًمٞمدهؿ، اًمٙمٗم٤مر قم٤مدات ومٞمٝم٤م شمتٛمثؾ اًمدُمك هذه جيقز، ُم٤م ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمٙمٗمر سمالد ذم صٜمٕم٧م وإٟمام اًمٌٞم٧م، أهؾ صٜمع ًمٞم٧ًم هل

 (33: 31: 47/ 612/ واًمٜمقر اهلدى)

  (32: 17: 45/ 613/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افتؾػزيقن حؽؿ

 اعمقاوٞمع ذم أم ذاشمف ذم طمرام هق هؾ اًمتٚمٗمزيقن هق اًمكم اعمرئل اجلٝم٤مز :اعمٚم٘مل

 اعمحرُم٦م اعمقاوع ذم أم يٕمٜمل ذاشمف ذم يمجٝم٤مز طمرام هق هؾ يٕمٜمل يٕمٜمل؟ شم٨ٌم اًمذي

 شم٨ٌم؟ اًمكم يٕمٜمل

 اًمّمقر طمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وإٟمام ٓ، أو ٟمٕمؿ: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ :اًمِمٞمخ

 قمغم ومٌٜم٤مءً  اًمتحريؿ، ومٞمٝم٤م إصؾ أم اإلسم٤مطم٦م ومٞمٝم٤م إصؾ هؾ اإلؾمالم، ذم واًمتّمقير

 .قمٜمف يتٗمرع ُم٤م سمٕمض قمـ اجلقاب ي٠ميت إصؾ

صؾ   رء شمّمقير جيقز ٓ جيقز ٓ أنف ذًمؽ يٕمٚمٛمقن اجلٛمٞمع أن أفمـ يمام اًمتّمقير، ذم ٕا

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاءٌ  احلٞمقاٟم٤مت، ذًمؽ ذم ويدظمؾ اًمروح هل٤م مم٤م -وضمؾ قمز- اهلل خمٚمقىم٤مت ُمـ

 اًمّمقر: ٟم٘مقل طمٞمٜمام ومٝمٜم٤م اًميورة، أو اعمٚمح٦م، احل٤مضم٦م اىمتْمتف ُم٤م إٓ ص٤مُمت٤مً  أو ٟم٤مـم٘م٤مً 

صؾ حمرُم٦م؟ أم ضم٤مئزة هل هؾ اًمٗمقشمٖمراومٞم٦م  يمذًمؽ ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ ُم٤م ٓإ حمرُم٦م إهن٤م ٟم٘مقل أن ٕا

 ُمـ هل واًمتّمقير سم٤مًمّمقر شمٕمٚم٘مٝم٤م طمٞم٨م ُمـ هل اًمتل اعمخؽمقم٤مت ُمـ احل٘مٞم٘م٦م واًمتٚمٗم٤مز اًمتٚمٗم٤مز،



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 إذا هل ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًمٙمٜمٝم٤م اعمتحريم٦م، همػم اجل٤مُمدة اًمّمقرة ُمـ حتريامً  وأؿمد أظمٓمر ضمٝم٦م

ًتثٜم٤مة يم٤مٟم٧م  يمحٙمؿ اًمتٚمٗم٤مز طمٙمؿ وم٢مذاً  اجل٤مُمدة، اًمّمقرة هذه ُمـ أنٗمع هل اًمتحريؿ ُمـ ُم

صؾ وهمػمه، اًمٗمقشمٖمراذم اًمتّمقير  اًمتّمقير ذم ؾمقاءً  ضم٤مز ًميورة جيقز يم٤من ومام طمرام، ومٞمف ٕا

ن اًمقاىمع أن احل٘مٞم٘م٦م اعمتحرك، اًمتّمقير هذا اًمتٚمٗم٤مز ذم يتٕمٚمؼ ُم٤م أو اًمٗمقشمٖمراذم  ذم واعمِم٤مهد ٔا

 ٟم٤مدر اًمخ، وو واضمتامقمٞم٤مً  وديٜمٞم٤مً  ظمٚم٘مٞم٤مً  ُمي ُمي، اًمتٚمٗم٤مز ذم يٕمرض ُم٤م أيمثر أن اًمدٟمٞم٤م سمالد يمؾ

ًتثٜمل اًمتل إًمٞمٝم٤م، أذٟم٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة ذم داظمؾ ويٙمقن يٕمرض أن يٛمٙمـ ُم٤م ضمداً  ضمداً   سمٕمض شم

ٞم٤من ضمداً  ُمٝمامً  ُمث٤مًٓ  هذا قمغم أضب وأن٤م اًمتحريؿ، ُمـ اًمّمقر  ُمـ يمثػماً  أنٗمع اًمتٚمٗم٤مز أن ًم

ٞم٧م ُمقني١م اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػماً  ؾمٜم٦م يمؾ ذم ُمثالً  ٟمرى ٟمحـ سم٢مسم٤مطمتف، اًم٘مقل جيقز ومٞمام اًمتّمقير  اًم

ؾمػ ُمع وًمٙمـ ُمٕمتٛمريـ، أو طمج٤مضم٤مً  احلرام  يمٞمػ وشم٠ًمل سم٠مطمدهؿ وشمتّمؾ يٕمقدون طمٞمٜمام ٕا

 ُمٜمتٝمك ذم يٕمٜمل دمدهؿ واعمزدًمٗم٦م؟ اًمخ سمٕمروم٤مت وىمػ يمٞمػ سم٤مت؟ يمٞمػ ؾمٕمك؟ يمٞمػ ـم٤مف؟

 اًمقؾم٤مئؾ سم٤مؾمتٕمامل شمٕمٜمك إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م ذم اًمتٚمٗم٤مز اؾمتٕمٛمؾ ًمق: أىمقل وم٠من٤م احل٩م، سمٛمٜم٤مؾمؽ اجلٝمؾ

 أن اهلل طمرم ومٞمام اًمٖم٤مًم٥م ذم واؾمتٕمٛمٚم٧م احل٤مض اًمٕمٍم ذم -وضمؾ قمز- اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل

 اًمٌالد حيٙمؿ اًمذي اًمًٕمقدي اًمتٚمٗم٤مز أن ًمق: ُمثالً  ذًمؽ قمغم وم٠مضب اهلل، ذع ومٞمام شمًتٕمٛمؾ

 يٕمٚمؿ وم٤موؾ قم٤ممل ورضمؾ اًمٙمٕم٦ٌم اهلل سمٞم٧م اًمتٚمٗم٤مز ذم قمرض ًمق وٟمحقه٤م، واعمديٜم٦م ُمٙم٦م اعم٘مدؾم٦م

 ُمـ وينمب زُمزم إمم يذه٥م وُمتك يٜمتٝمل وأجـ اًمٓمقاف يٌدأ أـج ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمالد يمؾ ذم اًمٜم٤مس

ت٘مٌؾ يٕمقد صمؿ هٜم٤مك، ؾمقد، احلجر ًمًٞم  هذه أن ؿمؽ ٓ اًمخ، وو اًمّمٗم٤م قمغم ًمٞم٘مػ يذه٥م صمؿ ٕا

ٞمدة ًمٕم٥م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمقاضم٦ٌم، سمؾ اجل٤مئزة اًمّمقر ُمـ: أىمقل أن٤م  -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م اًم

 ُم٤م قمغم اًمٗمت٤مة هلذه شمدري٥م ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م شمتٕم٤مـم٤مه٤م: أن هل٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أب٤مح اًمتل

 هذا ُمـ أهؿ ؿمؽ سمال احلرام اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م شمٕمٚمٞمؿ هقن اعمٜمزل، سمتدسمػم اًمٞمقم يًٛمك سمام يتٕمٚمؼ

 مج٤مهػم قمغم إفمٝم٤مره جي٥م سم٠منف: ٟم٘مقل يٕمٜمل ؿمٞمئ٤مً  اًمتٚمٗم٤مز ذم ٟمجد ٓ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ سمٙمثػم،

 يم٤مًمّمقر اًمتٚمٗم٤مز: اًم٘مقل ظمالص٦م ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو قمؼماً  أو قمٚمامً  ُمٜمف ًمٞمًتٗمٞمدوا اعمًٚمٛملم

صؾ  .اًميورة أو اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م شم٘متيض ُم٤م ُمٜمٝمام جيقز ًمٙمـ طمرام، ُمٜمٝمام يمؾ ذم ٕا

  (33: 36: 15/ 512/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (33: 41: 33/ 512/ واًمٜمقر اهلدى)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقناعمخ٤مًمٗم٤م 
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 افتؾػزيقن دم وافـدوات افصقر حؽؿ

 اًمتٚمٗمزيقن؟ ذم واًمٜمدوات اًمّمقر :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمددت ُمٝمام اًمّمقر اؾمتٕمامل جيقز ومال هذا، طمقل يمثػمة أذـم٦م ذم يمذًمؽ :اًمِمٞمخ

ًم٦م أو سم٤مًمٞمد يم٤من ؾمقاء شمّمقيره٤م، أؾم٤مًمٞم٥م  ٓ ذًمؽ يمؾ آخ٦م، وهل سم٤مًمٗمٞمديق أو اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م، سم٤ٔم

 .ذًمؽ وٟمحق واجلقازات ُمثالً  اهلقي٤مت يمّمقر اًميورة طمدود ذم ٓإ جيقز

٤من أن احل٤مض، اًمٕمٍم ذم ٟمراه اًمذي هذا اًمتقؾمع أُم٤م  ذم ومٞمٔمٝمر حم٤مضة يٚم٘مل أن يريد إًٟم

 اًميورة؟ أجـ اًمتٚمٗم٤مز،

 اإذ سمٞمٜمام أن٤م، ه٤م اٟمٔمروين، ًمٚمٗمتٜم٦م، ٟمٗمًف يٕمرض ًمٚمتٚمٗم٤مز ٟمٗمًف اعمٕمرض سم٤مًمٕمٙمس

 يم٤مذم وهذا اعمتٙمٚمؿ، يمالم اًمٜم٤مس يًٛمع أن ٛمجردسم ومٞمحّمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ هق اعم٘مّمقد يم٤من

 .اًمنمقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ ذم

  (33:  55: 31/ 629/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلشالمقة األؾالم مشاهدة حؽؿ

 شمٌٕم٨م اًمتل وظمّمقًص٤م اإلؾمالُمٞم٦م إومالم ُمِم٤مهدة ذم ومْمٞمٚمتٙمؿ رأي ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٗمٞمٚمؿ هذا وأن اًمرؾم٤مًم٦م، ومٚمؿ ُمٜمٝم٤م وظمّمقًص٤م اعمًٚمٛملم، سمٕمض ًمدى اًمديٜمل احلامس

 سمٞم٤من أرضمق اجلقاز سمٕمدم ضمقاسمٙمؿ يم٤من وإن واًمدقمقة، اإلؾمالم اٟمتِم٤مر سمداي٦م أطمداث سمف

 .اًمٗمٕمؾ وردود اًم٥ًٌم

 ٓ: ٟم٘مقل ٟمٕمؿ،.. ضمقاسمٙمؿ يم٤من إذا: ىم٤مل طمٞمٜمام اهلدف اًم٤ًمئؾ أص٤مب ًم٘مد :اًمِمٞمخ

ًٓ  ُمٜمٝم٤م يمثػمة ٕؾم٤ٌمب اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، اإلؾمالم ذم ينمع ٓ.. جيقز  ـمري٘م٦م هذا أن: أو

 يِمٕمرون اًمٙمٗم٤مر ٕن ذًمؽ سم٤معمًٚمٛملم: شمٚمٞمؼ وٓ هبؿ، شمٚمٞمؼ اًمٙمٗم٤مر وـمري٘م٦م اًمٙمٗم٤مر،

ومز إمم سمح٤مضم٦م سم٠مهنؿ  ُم٤م ومٞمٝم٤م ذيٕم٦م قمٜمدهؿ جيدون ٓ اخلػم، إمم شمدومٕمٝمؿ ودواومع طمقا

 ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م ُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمام اخلػم ُمـ هلل واحلٛمد قمٜمدٟم٤م
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 ويمثػمة قمديدة متثٞمٚمٞم٤مت قمـ شمٖمٜمل ؾمقرة قمـ ومْماًل  واطمدة آي٦مش اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ

 إمم سمح٤مضم٦م ًمٞمًقا  وم٤معمًٚمٛمقن هلؿ، وومنت اعمًٚمٛملم قمغم قمٛمٛم٧م إذا ضمًدا ويمثػمة

 وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًمذيـ اًمٙمٗمر سمالد ُمـ ٟمٌٕم٧م وىمد ؾمٞمام ٓ احلديث٦م اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمثؾ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿طم٘مٝمؿ ذم ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًم 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّلل  مَ  َُم٤م حُيَر  ُ  طَمر   اّلل 

ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  ـَ  احْلَؼ   ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمت ك اًْمِٙمت٤َمَب  ُأوشُمقا  اًم  ـْ  اجْلِ  َيدٍ  قَم

 ُمٜمٝم٤مضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٠مظمذ يمٞمػ حتٚمؾ وٓ حترم ٓ وم٠مُم٦م [19:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ 

 !أنٗمًٜم٤م؟ قمغم وٟمٓمٌ٘مٝم٤م ٟم٠ميت صمؿ وـمرىمٝم٤م، وصم٘م٤موم٤مهت٤م

 ًمٚمٖمرسمٞملم وشم٘مٚمٞمدهؿ اعمًٚمٛملم ُمثؾ: ي٘مقل حم٤مًضا  ؾمٛمٕم٧م أنٜمل ُمرة أقمجٌٜمل ًم٘مد

 هبذا يٙمتز أن ومػميد ٟمحٞمؾ، آظمر إٟم٤ًمن قمغم ومّمؾ صمقسًم٤م ي٠مظمذ سمديـ ؿمخص يمٛمثؾ

 اًمثقب: هذا يتٗمتؼ أن واًمٕم٤مىم٦ٌم سمف يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع ٓ أنف اًمٜمتٞمج٦م ؾمتٙمقن اًمثقب،

 ًمٜم٤م: شمّمٚمح وٓ هلؿ شمّمٚمح اًمقؾمٞمٚم٦م ومتٚمؽ سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس سمدٟمف، قمغم ومّمؾ ُم٤م ٕنف

 قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام ذًمؽ ُمـ ظمػم قمٜمدٟم٤م ٕن

 هذه: ىم٤مل هذه؟ ُم٤م ًمف وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يد ذم صحٞمٗم٦م يقًُم٤م ط اًمٜمٌل رأى: ىم٤مل

 اًمٞمٝمقد هتقيم٧م أنتؿ أُمتٝمقيمقن: »وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد ُمـ رضمؾ زم يمتٌٝم٤م اًمتقراة ُمـ صحٞمٗم٦م

 ًمقش اشم٤ٌمقمل إٓ وؾمٕمف ح٤م طمًٞم٤م ُمقؾمك يم٤من ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي! واًمٜمّم٤مرى؟

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اشم٤ٌمع إٓ وؾمٕمف ح٤م طمًٞم٤م اهلل يمٚمٞمؿ وهق طمًٞم٤م ُمقؾمك يم٤من

 زظمرف ُمـ ي٠متٞمٜم٤م رء ًمٙمؾ أذٟم٤مسًم٤م ٟمٙمقن سمؾ أت٤ٌمقًم٤م ٟمٙمقن ٟمحـ اًمٞمقم سم٤مًمٙمؿ ومام

 أرى ٓ اًمذي اًم٥ًٌم هذا ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس أوَلؽ

 .هذه اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت ضمقاز

 هل٤م طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُمٙمذوسم٦م أُمقر اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هذه ذم ي٘مع أن سمد ٓ أنف هق: اًمث٤مين إُمر

 ٟم٘مٚمد أن ُمـ يٛمٜمع آظمر ؾم٥ٌم ومٝمذا وطمٞمٜمئذ إومم، اًمًػمة ذم أو اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ذم

 وُمع ُمٕمرووم٦م، ىم٤مقمدة قمغم يٕمٞمِمقن ٕهنؿ اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت: ُمـ قمٚمٞمف هؿ ومٞمام إوروسمٞملم

 اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م: هل ىم٤مقمدهتؿ أجًْم٤م، وراءه٤م يٜمٓمٚم٘مقن اعمًٚمٛملم سمٕمض إؾمػ

 هذا طمرام، أو طمالل هق ُمٝمؿ همػم اًمٓمريؼ أُم٤م اح٤مل، يٙمًٌقا  أن ُمثاًل  هق اًمقؾمٞمٚم٦م
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 ودقمقا  طمؾ ُم٤م ظمذوا: »وىم٤مل واحلرام احلالل ـمريؼ ًمٜم٤م أووح اًمذي اإلؾمالم ظمالف

 قمغم أجًْم٤م ٟمحـ ومجريٜم٤م إـمالىًم٤م ًمف طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُم٤م يدظمٚمقن متثٞمٚمٞم٤مهتؿ ذم وم٠موَلؽش طمرم ُم٤م

 إممش سمِمؼم ؿمؼًما  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمّمداىًم٤م ظمٓم٤مهؿ

 .احلدي٨م آظمر

 اًمرضم٤مل شمِمٌف: وهل أظمرى خم٤مًمٗم٦م اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت ذم يدظمؾ ىمد: وأظمػًما  صم٤مًمًث٤م

 أطمالمه٤م ي٘م٤مل ويمام سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل اظمتالط أو سم٤مًمرضم٤مل، اًمٜم٤ًمء شمِمٌف أو سم٤مًمٜم٤ًمء،

 سمٞمٜم٦م ضمٞمدة واوح٦م صقرة: ُمثاًل  اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، هذه عمثؾ ٟمحـ ٟمًتجٞم٥م ومٙمٞمػ ُمر،

 هق ًمٙمـ اهلل، ظمٚم٘مف يمام ُمٚمتحًٞم٤م اًمرضمؾ يٙمقن! اهلل ؾمٌح٤من.. اًمرضمؾ يٙمقن مت٤مًُم٤م،

 ُمـ رضمؾ ُمثاًل  ومٞمف يٛمثؾ يٛمثٚمف دور ذم ووع وم٢مذا حلٞمتف حيٚمؼ اًمٙمٗم٤مر ًمٕم٤مدات اشم٤ٌمقًم٤م

ًٓ  اًمٜم٤مس َي٤مدع ومٝمق ُمًتٕم٤مرة حلٞم٦م ووع اًمّمح٤مسم٦م  اهلل ومٞمٕميص حلٞم٦م ذو ظمٚم٘م٦مً  هق أو

 يمذسًم٤م؟ أخٞمس هذا حلٞمتف، يقومر سم٠منف اًمٜم٤مس أُم٤مم يتٔم٤مهر اًمتٛمثٞمؾ دور ضم٤مء وم٢مذا وحيٚم٘مٝم٤م،

 .وهٙمذا ُمًتٕم٤مرة حلٞم٦م ًمف ومتقوع ًمف حلٞم٦م ٓ ؿم٤مب هٜم٤مك يٙمقن أن وُمٜمف

 ديـ ذم شمنمع ٓ أهن٤م سمٜمتٞمج٦م ٟمخرج: يٕمٜمل اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هذه درؾم٧م إذا وًمذًمؽ

 ومٝمٜم٤مك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمرؾم٤مًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م اإلؾمالم،

 اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر أظم٧م متثؾ وهذه اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يٛمثؾ هذا اًمٙمذب، ؾمٞمٙمقن

 .وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل وُم٤م زور، ذم زور هذا يمؾ آظمره وإمم

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا

  (33:43:22/ 21 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 اجلفاد أرض دم ادصقرة األؾالم مشاهدة حؽؿ

 ُمٕمريم٦م قمـ ومٞمديق اًمٗمٚمؿ ُمِم٤مهدة جيقز هؾ اًمّمقرة، ُمقوقع ذم ٟمزال ٓ :اًم١ًمال

 اًمٙمٗم٤مر؟ ُمع اعمًٚمٛملم: أي أومٖم٤مٟمًت٤من ذم



   ق واًمتٚمٞمٗمزيقناعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمدي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 شمٗمٕمؾ ٓ ٕهن٤م قه٤مت،ياًمٗمٞمد هذه قمغم ٟمحـ ٟمِمجع ٓ هذا هق إصؾ :اًمِمٞمخ

 شم٘مٚمٞمد اًمت٘مٚمٞمد ُمـ أجْم٤مً  وهذا أثر، أي هل٤م وًمٞمس شمٜمٓمٗمئ صمؿ اًمٕمقاـمػ إصم٤مرة ؾمقى ؿمٞمئ٤مً 

 ذم وًمٞمس سم٠مقمٞمٜمٝمؿ، اعمٕم٤مرك هذه اعمًٚمٛمقن يِم٤مهد أن جي٥م ًمٚمٙمٗم٤مر، اعمًٚمٛملم

 .صقرهؿ

  (33:  56: 13/   493/  واًمٜمقر اهلدى) 

 احلديث؟ هبذا افتؿثقؾ حتريؿ ظذ  االشتدالل يستؼقؿ هؾ

 همْم٥م اؿمتد اًمذيـ اًمثالصم٦م قمـ وهمػمه أمحد اإلُم٤مم رواه اًمذي ط ىمقًمف :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمض ذم... اعمٛمثٚملم، ُمـ وممثؾ احلدي٨م آظمر ٟمٌٞم٤ًم، ىمتؾ أو ٟمٌل ىمتٚمف رضمؾ قمٚمٞمٝمؿ، اهلل

 اح٤موٞم٦م، اًمٚمٞمٚم٦م ذم قمٜمف شمٙمٚمٛمٜم٤م اًمذي اعمٕمروف اًمتٛمثٞمؾ حتريؿ قمغم[ سمف اؾمتدل] اًمٓمٚم٦ٌم

 ومٝمؾ اعمنطمٞم٤مت، ذم اعمٕمروف اًمتٛمثٞمؾ حتريؿ أؾم٤ٌمب ومٞمف يذيمر مل واًمذي

 ؟..صحٞمح[ آؾمتدٓل]

 ذم اعمٕمروف اًمتٛمثٞمؾ ٕن اًمتامصمٞمؾ: يّمٜمع اًمذي هق هٜم٤م اعمٛمثؾ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اًمٜم٤مس سمٕمض ومٞمٝم٤م ي٘مع ىمد اًمتل إظمٓم٤مء وُمـ طم٤مدث، اصٓمالح هق احل٤مض اًمٕمٍم

 اًمتٗمًػم وهذا قمرومٞم٦م، أو وم٘مٝمٞم٦م سم٤مصٓمالطم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض يٗمنون أهنؿ

 يتٛمثؾ أن وهق اعمٕمروف اًمتٛمثٞمؾ: سمٛمٕمٜمك ممثؾ شمٗمًػم جيقز ومال اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ هق

 وىمد ـم٤محل٤ًم، واعمٛمثؾ ص٤محل٤مً  رضمالً  أظمر هذا يٙمقن ىمد آظمر ؿمخص سمّمقرة ؿمخص

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ًمف وضمقد ٓ اعمٕمٜمك ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق ؿم٤مب وهذا ؿمٞمخ٤مً  ذاك يٙمقن

 .قمرومٜم٤مه٤م اًمتل

 اًمٜمّمقص سمٕمض هلؿ قمرو٧م سمٖمٗمٚم٦م يٗمنون اًمٕمٚمامء سمٕمض سم٠من آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م وىمد

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم[ أن] اصٓمالطم٤مً  يم٤من ومٚمق احل٤مزم، آصٓمالح هذا ٟمحق قمغم اًمنمقمٞم٦م

 وًمٙمـ إومم هق ُم٤م ظم٤مًمػ ىمد اإلٟم٤ًمن ومٕمٚمف إذا اًمٌمء سمٛمٕمٜمك اًمٙمراه٦م يًتٕمٛمٚمقن

 ُم٤م رء سمٙمراه٦م اًمًٚمػ سمٕمض قمـ اًمٕم٤ٌمرات سمٕمض شم٠ميت صمؿ ومٞمف، قمٚمٞمف[ إصمؿ ٓ]

 شمٗمريؼ ٕن ظمٓم٠م: وهذا آصٓمالطمل، اعمٕمٜمك هذا سمٜمٗمس اًمٙمراه٦م هذه ومٞمٗمنون
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 .ًمٚمنميٕم٦م إوم٤ًمد ومٞمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ قمغم احل٤مدصم٦م آصٓمالطم٤مت

 يم٤مًمزٟم٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اعمٕم٤ميص سمٕمض ذيمر طمٞمٜمام شمٕم٤ممم ىمقًمف اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ

 َرسم َؽ  قِمٜمْدَ  ؾَمٞم ئُفُ  يَم٤منَ  َذًمَِؽ  يُمؾُّ : ﴿وضمؾ قمز سم٘مقًمف ذًمؽ شمٕم٘م٥م ذًمؽ، وٟمحق واًمنىم٦م

ء﴾ ]َُمْٙمُروًه٤م  اًمٗم٘مٝمل آصٓمالطمل اعمٕمٜمك شمٕمٜمل ٓ هٜم٤م ُمٙمروه: ومٙمٚمٛم٦م [38:اإلها

َٟمك شَمْ٘مَرسُمقا  َوٓ﴿ إومم، ظمالف هق[ اًمذي] ﴾ ؾَمٌِٞماًل  َوؾَم٤مءَ  وَم٤مطِمَِم٦مً  يَم٤منَ  إِٟم فُ  اًمز 

ء]  اًمنمقمٞم٦م: اًمٜمّمقص سمٕمض ذم اعمٙمروه هق ؾمٌٞمٚمف ؾم٤مء اًمذي اًمزٟم٤م ومٝمذا [31:اإلها

 ُم٤م: وهل ُمتٜم٤مهٞم٦م دىم٦م ومٞمٝم٤م وم٘مٝمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م ذم اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم قم٤ٌمرة ضم٤مءت ح٤م ًمذًمؽ

ة زٟم٤م رضمؾ إذا: اًمٗمروع ذم ـمرىمقه  اُمرأة وص٤مرت وشمرقمرقم٧م سم٤مسمٜمتف ضم٤مءت صمؿ سم٤مُمرأ

 ويذيمر:..ًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن يتزوضمٝم٤م؟ أن سم٤مًمزٟم٤م ًمألب جيقز ومٝمؾ ًمٚمزواج ص٤محل٦م

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمراه٦م ومٗمنوا ذًمؽ، يمره أنف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 .يٙمره ًمٙمٜمف جيقز: وم٘م٤مًمقا  احلدي٨م قمغم اًمٗم٘مٝمل سم٤مٓصٓمالح

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم رأي واشمٗمؼ اًم٘مرآين اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمالم ومنٟم٤م ومٚمق

 هذا أن قمغم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أجْم٤مً  ذًمؽ وقمغم وأت٤ٌمقمف، طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم ُمع

 ..صٚمٌف ُمـ وظمرضم٧م اسمٜمتف ٕهن٤م سم٤محلرام: اسمٜمتف يتزوج أن جيقز ٓ اإلٟم٤ًمن

 وهل: قم٘مؾ قمغم وٓ وم٘مف ٓ شمٕمتٛمد ٓ اًمتل اًمٗمٚمًٗم٦م يِمٌف يم٠منف أراه أن٤م رأي هٜم٤مك

م أن  اخلالوم٤مت دىم٤مئؼ ُمـ ٕهن٤م يمثػماً: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ومٙمرت وأن٤م ًمف، طمرُم٦م ٓ احلرا

 طمديث٤مً  روى وىمد حيرم، ٓ احلرام أن: سم٘مقهلؿ ومٙمرت وإئٛم٦م، إُم٦م ومٞمف وىمٕم٧م اًمتل

 ُمـ سمٜمت٤مً  وم٠مروٕم٧م ظم٤مًمٗمتف صمؿ[اٟم٘مٓم٤مع..]ذًمؽ يّمح وٓ ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً 

 وىمد اًمرو٤مقم٦م، ذم ًمزوضمٝم٤م سمٜمت٤مً  اًمٌٜم٧م هذه جيٕمؾ اإلرو٤مع هذا أن ؿمؽ ٓ طمٚمٞمٌٝم٤م،

 هذه سملم اًمٗمرقش اًمٜم٥ًم ُمـ حيرم ُم٤م اًمرو٤مع ُمـ حيرم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم إدظم٤مهل٤م ذم اًمٗم٘مٝم٤مء يؽمدد ٓ اًمتل إظمرى اًمّمقر وسملم اًمّمقرة

 يٙمقن قم٤مدةً  اإلرو٤مع أن اًمٗمرقش اًمٜم٥ًم ُمـ حيرم ُم٤م اًمرو٤مع ُمـ حيرم: »اًمًالم

 وم٢مذا طمّمقًمف، ؾم٥ٌم هق: أي ًمٚمزوج، هق ي٘م٤مل يمام واحلٚمٞم٥م اًمزوج، إلسم٤مطم٦م ُم٤ٌمطم٤مً 
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 ُمع صمؿ أطمداً  زوضمتف شمروع سم٠من اًمزوج ي٠مذن مل صقرٟم٤مه٤م اًمتل اًمٜم٤مدرة اًمّمقرة يم٤مٟم٧م

 ٕن ٓ:: ي٘مقل أطمداً  أقمت٘مد ٓ اًمتحريؿ؟ ذم ي١مصمر ٓ اإلرو٤مع هذا ومٝمؾ ومٕمٚم٧م، ذًمؽ

 ٟمِم٠متف ؾم٥ٌم اًمذي سم٤محلٚمٞم٥م ومتٖمذت اًمروٞمٕم٦م هذه ضمقف ذم دظمؾ احلٚمٞم٥م هذا

 اًمٌٜم٧م أن إمم ذه٥م ُمـ يمٗم٦م شمرضمح اًمّمقرة هذه أن ومرأج٧م اًمزوج، هق إٟمام ووضمقده

 اٟمت٘مؾ ىمد اًمرضمؾ هذا أن هل احلرُم٦م ٕن سم٠مُمٝم٤م: اًمزاين ُمـ ٟمٙم٤مطمٝم٤م جيقز ٓ اًمزٟم٤م ُمـ

 .ٟمٕمؿ زٟم٤م، اسمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق يتزوضمٝم٤م أن جيقز ومال اًمٌٜم٧م، شمٚمؽ إمم ُمٜمف رء

 ُمـ ًمٞم٧ًم: يٕمٜمل سم٠مُمف، يزين أن ىمٌؾ اًمٌٜم٧م يم٤مٟم٧م إذا: هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .ذًمؽ سمٕمد وزٟمك اسمٜمتٝم٤م ُم٤مئف،

 .زواج يم٤من ًمق يمام يمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 (33:39:11/ب15: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افدخـ مـ واألكاصقد افتؿثقؾقات هؾ

 هبذا اهلل وم٠متك وذ، ضم٤مهٚمٞم٦م ذم يمٜم٤م: »اًمٞمامن سملم طمذيٗم٦م طمدي٨م! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ظمػم؟ ُمـ اًمنم هذا سمٕمد وهؾ: ىم٤مل صمؿ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ذ؟ ُمـ اخلػم هذا سمٕمد ومٝمؾ اخلػم،

 سمٖمػم ويًتٜمقن هديل سمٖمػم هيتدون ىمقم: ىم٤مل دظمٜمف؟ وُم٤م: ىم٤مل دظمـ، وومٞمف ٟمٕمؿ: ىم٤مل

 وشم٘مٚمٞمد وإن٤مؿمٞمد اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت سمدقم٤موى اًمدظمـ هبذا ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ُم٤م! ؿمٞمخ ي٤مش ؾمٜمتل

 .اًمٖمرب ًم٤ٌمس

 اًمٕمّمقر ذم اعمًٚمٛملم قمغم دظمؾ ٕنف ُمْم٤مقمػ: دظمـ هذا ؿمؽ سمال :اًمِمٞمخ

 إطمٙم٤مم شم٠مدي٦م ذم اًمت٘مّمػم هق هٜم٤م اًمدظمـ ُمـ أومٝمٛمف اًمذي.. هؿ صمؿ اعمت٠مظمرة،

 يمثػمة سمدقًم٤م أومًده إذا دظمٜم٤ًم يٙمقن أن وأومم أومم ًمٙمـ يٕمٜمل، سمٕمْمٝم٤م ذم اًمنمقمٞم٦م

 شمالوة ُم٘م٤مم شم٘مقم أن والًم٦مً  اًمٌدع هذه شمٙمقن ُم٤م وأذ وضمؾ قمز اهلل إمم هب٤م وشم٘مرسمقا 

 سم٠من٤مؿمٞمدهؿ يتٖمٜمقن يم٤مٟمقا  طمٞم٨م اًمّمقومٞم٦م سملم ىمدياًم  يم٤من يمام وهذا اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن

 وؾمٞمّمٌح ٟمٗمًف اًمت٤مريخ ؾمٞمٕمٞمد ومٝمذا سم٤مًم٘مرآن اًمتٖمٜمل قمـ هب٤م ويًتٖمٜمقن اًمّمقومٞم٦م
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 اًمتل سم٤مٕن٤مؿمٞمد اًمتٖمٜمل إمم سمف اًمتٖمٜمل وقمـ اًم٘مرآن، شمالوة قمـ يٜمٍمومقن اًمِم٤ٌمب

 .اإلؾمالُمٞم٦م أو اًمديٜمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقهن٤م

 (33:39:48/ب44: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افتؾػزيقن حؽؿ

 هذه رسمقا ٤محي اًمٜم٤مس سمٕمض أؿم٤مهد أن٤م اًمٌٞم٧م، ذم اًمتٚمٗمزيقن ُمقوقع :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح٦م، ديٜمٞم٦م أؾمس إمم اُمًتٜمدً  ًمٞمس حتريٛمٝم٤م أن إمم اٟمٔمر ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م اًمِمٖمٚم٦م،

 ُمًٚمؿ أن٤م إذا وهٙمذا، ضمٞمدة ًمٞم٧ًم سم٠مومالم ًمؽ ي٠متقا  صحٞمح اًمتٚمٗمزيقن إن: يٕمٜمل

 قمٚمٞمٝم٤م ٟمتٗمرج ديٜمٞم٦م سمراُم٩م ُمثالً  هب٤م ي٠متقا  ُمثالً  اًمِمٖمالت هذه قمغم ُم٤مسمتٗمرج صحٞمح

 أتٗمرج... .اًمّمالة همػم وىم٧م ذم ختٚمٞمٜمل إهن٤م ممٙمـ اًمِمٖمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ٟمتٗمرج صم٘م٤مومٞم٦م سمراُم٩م

 ومٞمٝم٤م؟ احلرام وضمف هق ومام قمٚمٞمٝم٤م،

 [اعمًٛمقع إصؾ ًمف يراضمع ٟم٘م٤مش هٜم٤م]

 ُمقوقع ذم ُمٕمل ضم٤موب ُم٤م ٕنف ؾم١مال أن اًمديمتقر أؾم٠مل سمدي أن٤م :اًمِمٞمخ

م إُم٤م رء يمؾ أن: اعمًٚمٛملم قمٚمامء قمٜمد ومٞمف ُم٘مٓمقع  إؿمٙم٤مل، هذا ذم ُم٤م طمالل، أو طمرا

 يٕمرض ُم٤م يمؾ هؾ ىمٚمٞماًل، ٟمت٘م٤مرب ممٙمـ أظمرى سمٓمري٘م٦م ًمٕمٚمف ًمٙمـ اجلدل، ي٘مٌؾ ُم٤م هذا

 يي؟ اًمتٚمٗمزيقن ذم

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 يٗمٞمد؟ اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض ُم٤م يمؾ هؾ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ٓ :ُمداظمٚم٦م

 يٗمٞمد؟ ُم٤م اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض ُم٤م سمٕمض ذم هؾ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ُمي؟ اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض ُم٤م سمٕمض ذم هؾ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ُمي ذم :ُمداظمٚم٦م

 أن أطمٗمظ ًمٙمـ اًم١ًمال، ضمقاب أقمٓم٤مين اًمديمتقر إن هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ

 ُمي؟ أنف اشمٗم٘مٜم٤م اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض رء ذم ضمقاسمؽ،

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 طمرام؟ أو طمالل اعمي هذا :اًمِمٞمخ

 .طمرام اعمي :ُمداظمٚم٦م

: زم شم٘مقل شمٙمٚمٛمٜمل ؾم٤مقم٦م ُمـ أن٧م، اشمٜم٤مىمْم٧م يمٞمػ طم٤مًمؽ ؿمٗم٧م إذاً  :اًمِمٞمخ

 وهذه مت٤مُم٤ًم، ُمٕمل قمروم٧م أن طمرام، أو طمالل سم٤مب ذم ٟمْمٕمف هذا ضوري ًمٞمس

 ي٤م طمرام اعمي هذا ُمية، اًمتٚمٗمزيقن ذم شمٕمرض أؿمٞم٤مء ذم أن اجلدل شم٘مٌؾ ٓ طم٘مٞم٘م٦م

 أبق ٕنف شم١ماظمذين وٓ أرضمقك وأن٤م أن أن٧م دام ُم٤م طمالل، ًمٞمس ُم٤ٌمح ًمٞمس أظمل

 .سيح رضمؾ أن٤م أنف يٕمرومٜمل أمحد

 .شمٗمْمؾ شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

 أن أن٧م يمٞمػ، قمروم٧م همػمي، وشمٗمٞمد شمٗمٞمدين اًمتل هل وساطمتل :اًمِمٞمخ

 سمٞمزٟمٓمل ضمدل ىمديامً  يًٛمقه ضمدل ذم ُم١ماظمذة وٓ دظمٚمتٜم٤م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 طمالل سم٤مب ذم ٟمْمٕمف أنٜم٤م ضوري هق ُم٤م أنف ؾم٤مقم٦م دم٤مدًمٜمل ىمٕمدت يمٞمػ، ؿم٤ميػ :اًمِمٞمخ

ن ًمٙمـ وطمرام،  رء ذم: ًمؽ ىمٚم٧م سمٍماطم٦م، أطمٙمل أن٤م ودورت، ًمٗمٞم٧م قمٚمٞمؽ، دورت ٔا

 ح٤مذا إذاً  طمرام، واهلل: ىمٚم٧م طمرام، أو طمالل اعمي هذا ـمٞم٥م ُمي، رء ذم ٟمٕمؿ إي ُمي،

 اًمنمع ذم يّمػم ُم٤م: أظمل ي٤م ًمؽ ىمٚمٜم٤م.. سم٤مب ذم ٟمْمٕمف ضوري ًمٞمس ؾم٤مقم٦م هٞمؽ دم٤مدًمٜمل ىم٤مقمد

 ٟمحـ يٙمٗمٞمٜم٤م ٕنف ومٞمٝم٤م: ًمٜم٤م ُم٤م صم٤مٟمٞم٦م أىم٤ًمم هل٤م طمالل، يم٤من إذا سمٕمديـ طمرام، أو طمالل يٙمقن إٓ

 .طمرام أو طمالل اًمٜم٘مٓم٦م هذه
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ن  هق ٕنف قمٚمٞمف: شمقاوم٘مٞمٜمل أنؽ متٜمٞم٧م رء يمالُمؽ سم٠مول ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م احل٘مٞم٘م٦م أن٤م ٔا

 اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٕمرض رء ذم أن ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م أظمػماً، ٓإ واوم٘م٧م ُم٤م أنؽ آؾمػ ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ،

 ظمٓمقة ُمٕمؽ أُمٌم أن وم٠مردت ؿم٤ميػ، ُمي، رء يٕمٜمل آٟمٗم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اشمٗم٘مٜم٤م وقم٤ٌمرة طمرام،

 اًمذـي اجلامقم٦م ُمع وٓ طمرام، اًمتٚمٗمزيقن إن: ي٘مقًمقن اًمذـي اجلامقم٦م ُمع ٟمٙمقن ُم٤م طمتك ًمٚمتالىمل،

٦مً  ضَمَٕمٚمْٜم٤َميُمؿْ  َويَمَذًمَِؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وإٟمام طمالل، اًمتٚمٗمزيقن إن: ي٘مقًمقن  ﴾َوؾَمٓم٤ًم أُُم 

 [.243:اًمٌ٘مرة]

ن  أو طمرام اًمٙمالم سمف أتٙمٚمؿ أن٤م اًمذي اًمٚم٤ًمن هذا: اجلدل ي٘مٌؾ ُم٤م رء أىمقل أن٤م ٔا

 طمالل؟

 اًمٙمالم؟ :ُمداظمٚم٦م

 .يمالم ي٤ًموي اًمٚم٤ًمن هلذا حتريٙمل. آه :اًمِمٞمخ

 .حتٙمٞمف ؾمقف اًمذي اًمٙمالم طم٥ًم :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٙمالم طم٥ًم ُمٜمؽ، أريده اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 ُمي يمالم اًمٗمؿ هذا ُمـ ظمرج وإن ظمػم، ومٝمق ُمٗمٞمد يمالم اًمٗمؿ ُمـ ظمرج إذا: إذاً 

 صحٞمح؟ ذ، ومٝمق

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وسم٤مىمل اًمراديق، هق اًمذي اجلٝم٤مز وذاك اعمًجٚم٦م اجلٝم٤مز هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اهلل ظمٚمؼ هذا اًمٗمرق سمس ًم٤ًمين صٜمع صٜمٕمٝمؿ اًمتٚمٗمزيقن، هق اًمذي اًمث٤مًم٨م اجلٝم٤مز

 ظمٚمؼ وهق اهلل ظمٚمؼ ُمـ هق اًمذي اًمٚم٤ًمن ومٝمذا يمٞمػ، وم٤مهؿ اًمٌنم، صٜمع وهذا

 يٜمٗمع ومٞمام اإلٟم٤ًمن اًمٜمٕمٛم٦م اؾمتٕمٛمؾ إذا صقرة، أطمًـ ذم شم٘مقيؿ، أطمًـ ذم اإلٟم٤ًمن

 أجْم٤مً  ًمف، َيٚمؼ مل ومٞمام اؾمتٕمٛمٚمف وم٘مد اًمنم ذم اؾمتٕمٛمٚمف وإذا ًمف، ظمٚمؼ ومٞمام اؾمتٕمٛمٚمف وم٘مد

 ي٘م٤مل اًمٕمٍم هذا ذم قم٤ٌمده قمغم هب٤م اُمتـ وضمؾ قمز رسمٜم٤م يٕمٜمل اًمتل يمٚمٝم٤م إضمٝمزة هذه

 إن هم٤مي٤مت، إمم شم١مدي وؾم٤مئؾ ويمٚمٝم٤م أضمٝمزة يمٚمٝم٤م: أي اًمٚم٤ًمن، هذا ذم ي٘م٤مل ُم٤م ومٞمٝم٤م
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 اًمًٞم٤مرة اًمٞمقم سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس ذيػ، وم٤مؾمتٕمامهل٤م ذيٗم٦م هذه اًمٖم٤مي٤مت يم٤مٟم٧م

 اعمًجد إمم هب٤م شمذه٥م أن أضمؾ ُمـ ًم٘مٓمتٝم٤م إن ًمٙمـ ؿمؽ، سمال اًمٜمٕمؿ؟ ُمـ ٟمٕمٛم٦م أخٞم٧ًم

 إن ًمٙمـ اخلػم، ذم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اؾمتٕمٛمٚم٧م وم٠من٧م حل٩م أو ًمٕمٛمرة ُمٙم٦م إمم هب٤م شمذه٥م أو

 وم٘مد آظمره إمم اًمًٞمٜمامت إمم اعمالهل إمم اًم٤ٌمرات إمم شمذه٥م أن أضمؾ ُمـ ًم٘مٓمتٝم٤م أن٧م

 أخٞمس ٟم٘م٤مش، إمم حتت٤مج أفمـ ٓ ىمْم٤مي٤م وهذه ًمف، ختٚمؼ مل ومٞمام اًمٜمٕمٛم٦م هذه اؾمتٕمٛمؾ

 يمذًمؽ؟

 أو قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت ٟم٤ًمء ومٞمف يٕمرض طمٞمٜمام اًمتٚمٗمزيقن اًمتٚمٗمزيقن، أن ٟمرضمع

 يٗمٞمد؟ أو يي هذا سم٤معمرة، قم٤مري٤مت

 .يي :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م ًمٙمـ قمكم، أؿمٙمٚم٧م هذه ظمٞم٤مل، إٟمف ىمٚم٧م ح٤م اًم٤ًمقم٦م هذيؽ سم٘مك أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اخلٞم٤مل يمٚمٛم٦م زم اؾمح٥م سم٘مك ظمالص ُمي أنف ُمٕمل اقمت٘مدت دام

 أن٤م ضر، ومٞمف هذا إن اًمٙمٚمٛم٦م قمغم يٛمًؽ اًمقاطمد يّمػم ُم٤م هق ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 أن٤م أنف ُمٕمٜم٤مه٤م ًمٞمس يمٞمػ، ومٝمٛم٧م صم٤مين، واطمد شمٗمٞمد ًمٙمـ شميين اًمِمٖمٚم٦م هذه ممٙمـ

  .ُمًٌقط يٙمقن اًمّمقرة هذه يِمقف وهمػمي..، ييين أؿمقومف اًمذي

 طمالل؟ ص٤مر يٕمٜمل ُمًٌقط يمقٟمف يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .طمالل أنف أن٤م ىمٚم٧م ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 طمالل؟ ص٤مر يٕمٜمل مت٤مُم٤مً  اٟمًٌط اًمٓمريؼ ذم مجٞمٚم٦م أٓىمل ح٤م أن٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

م اٟمف قمغم هلذا ٟمٔمرت أن٧م :ُمداظمٚم٦م  .طمرا

 .ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

٦ًٌم ٤مأن :ُمداظمٚم٦م  .وم٤مئدة يِمقومٝم٤م همػمي ضر أهن٤م إًمٞمٝم٤م أنٔمر شميين ؿمٖمٚم٦م ممٙمـ زم سم٤مًمٜم

ة إمم ٟمٔمرت أن٤م: سمٛمث٤مل أتٞمتؽ أن٤م طمٌٞمٌل ي٤م :اًمِمٞمخ  ويمٞمٗم٧م اًمٓمريؼ ذم مجٞمٚم٦م اُمرأ

 ُمٕمٚمٞمش؟ مت٤مُم٤ًم، واٟمني٧م
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 قمٚمٞمؽ؟ ضر ذم :ُمداظمٚم٦م

 .ديمتقر ظمٓمػمة يمٚمٛم٦م هذه يٕمٜمل، يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .قمكم   ضره٤م ؿمق يٕمٜمل ٦ماًمٓمٌٞم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أىمّمد أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمًٚمؿ؟ سمّمٗمتؽ مأ، ـمٌٞم٥م سمّمٗمتؽ سمتحٙمل أن أن٧م :اًمِمٞمخ

 اًمٓم٥م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ آظمذه٤م أن٤م يٜمٗمع، وهذا يي هذا: زم شم٘مقل شم٠متٞمٜمل ح٤م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .يٜمٗمع اًمذي هق وُم٤م يي اًمذي هق ُم٤م

 اًمٓم٥م؟ أضمزاء سمٙمؾ قمٚمٞمؿ أن٧م اًمٓمٌل سم٤معم٘مٞم٤مس أن٧م هال   جيقز، ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 .ـمٌٕم٤مً  ٓ :ُمداظمٚم٦م

 وهذا يي ـم٤ٌمً  هذا: شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع ُم٤م ـمٌٞم٥م يمقٟمؽ ُمع أن٧م وم٢مذن :اًمِمٞمخ

 اظمتّم٤مص ًمؽ وأن٧م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ومروع اظمتّم٤مص٤مشمف اًمٓم٥م ٕن ح٤مذا؟ يٜمٗمع،

 ُمع أن٧م إؿمٞم٤مء أيمثر ًمٙمـ يي، أو يٜمٗمع هذا: شم٘مقل شم٘مدر اًمٓم٥م، زواي٤م ُمـ زاوي٦م ذم

 .شمي أو شمٜمٗمع أهن٤م ومٞمٝم٤م حتٙمؿ شم٘مدر ُم٤م ـمٌٞم٥م يمقٟمؽ

 خمتص؟ ًمٓمٌٞم٥م ختْمع أخٞمس طمٞمٜمئذ، ُمقىمٗمؽ هق ُم٤م: وم٢مذاً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذم طمالل أو طمرام هل ُم٠ًمخ٦م ذم ختْمع ٓ أن أن٧م ومٚمامذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف ُم٤م اًمٙمالم ٟمّمػ زم، اؾمٛمح اًمْمٞمؼ، سمٛمٜمٔم٤مرك إًمٞمٝم٤م شمٜمٔمر أن وشمريد اًمنمع،

 اًمٓم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم وخمتص ـمٌٞم٥م يمقٟمؽ سمّمٗمتؽ أو اًمْمٞمؼ سمٛمٜمٔم٤مرك ضمقاب،

 ظمٓم٠م؟ هذا..اًمْمٞم٘م٦م اًمٜمٔمرة هذه ٤مذاح هذا،

 شمي ُمٕمٜمك هق ُم٤م.. .شمٜمٗمع يمٚمٛم٦م أو شمي يمٚمٛم٦م أظمذٟم٤م ٟمحـ هٙمذا، ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 ؟شمٜمٗمع ُمٕمٜمك هق وُم٤م

 .ديمتقر ي٤م وإي٤مك يٕمٞمٜمٜمل اهلل :اًمِمٞمخ
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 ُمْمٌقط؟ همػم يمالُمل هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمْمٌقط هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ..شمي ُمٕمٜمك هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .هذا اعم٘مٞم٤مس قمغم أن ؾم١مال أؾم٠مخؽ ؾمقف أن٤م ُمْمٌقط، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

ة إذا :اًمِمٞمخ  ظمٚم٘متٜمل، يمام ريب: ي٘م٤مل يمام وهل اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م إمم ظمرضم٧م اُمرأ

 جيقز؟ ٓ أو جيقز إًمٞمٝم٤م، أن٧م وٟمٔمرت

 إًمٞمٝم٤م؟ أنٔمر :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مذا؟ جيقز، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .هذا قمـ هن٤مين ريب ٓن :ُمداظمٚم٦م

 قمٌث٤ًم؟ هن٤مك :اًمِمٞمخ

 .قمٌث٤مً  ًمٞمس ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ضر؟ ذم :اًمِمٞمخ

 .ضر ذم :ُمداظمٚم٦م

 اًمير؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ..احلٞم٤مء ظمدش :ُمداظمٚم٦م

 رء؟ اًمٓم٥م ذم داظمؾ هذا وهؾ :اًمِمٞمخ

 اًمٓم٥م؟ ذم داظمؾ احلٞم٤مء ذم َيدش قمٜمف حتٙمل اًمذي هذا اًمير :اًمِمٞمخ

 ٟم٤مطمٞم٦م ذم ُمقوقع قمغم شمٕمرج أن٧م ح٤مذا حتٗمٔمٝم٤م، أن ُمٜمؽ أريد هذه ه٤مه، :اًمِمٞمخ
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 سم٤مًمٓم٥م؟ شمرسمٓمٝم٤م ُم٤م أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وذم سم٤مًمٓم٥م، ُمرشمٌٓم٦م

 يٓمٚمع إذا وأن٧م ُمقىمٗمؽ، أتخذ أن أريد أن أن٤م ُمقىمٗمؽ، أتخذ أن أريد أن أن٤م

 هذه إمم أن٤م ٟمٔمريت ذم ـمٌٞم٤مً  اًمير هق ُم٤م: أن ًمؽ أىمقل أن٤م ،ُمقىمٗمل سمتتخذ يدك ذم

 اًمٕم٤مري٦م؟ اعمرأة

 ....ضر هٜم٤مك ًمٞمس يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٔمرشمؽ أن٧م شمٙمقن ح٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك أن٧م ُمقىمٗمؽ هذا هق، هذا :اًمِمٞمخ

 ُم٤مدي، ضر إًمٞمٝم٤م شمٜمٔمر ح٤م ومٞمٝم٤م، اًمير هق ُم٤م اًمتٚمٗمزيقن ذم شمٕمرض اًمتل ًمٚمّمقرة

ة ُمث٤مل أقمٓمٞمتؽ ح٤م قمٚمٞمف، ُمتٛمرن أن٧م ـمٌل ضر: أي  أن إٓ وؾمٕمؽ ُم٤م اًمٕم٤مري٦م اعمرأ

 اًمير أن اعمقوقع خلّمٜم٤م اًمير؟ هق ُم٤م ضر، ومٞمف هذا: وشم٘مقل ومٓمرشمؽ إمم شمرضمع

 ٓ؟ أو صح قمٜمف، ٟم٘مقل هٙمذا ظمٚم٘مل ضر ـمٌل ضر ًمٞمس

 ذم اًمٓمٌل، سم٤معمٜمٔم٤مر إًمٞمٝم٤م وشمٜمٔمر سم٤معمٜمٔم٤مر يمٚمٝم٤م اعمقاوٞمع شمٕم٤مًم٩م ُم٤م أرضمقك: إذاً 

 سم٤مٓضمتامع، قمالىم٦م ًمف رء ذم سم٤مٓىمتّم٤مد، قمالىم٦م ًمف رء ذم سم٤مٕظمالق، قمالىم٦م ًمف رء

 ُم٤مدي٦م ُمٕم٤مجل٦م ٟمٕم٤مجلف أُمر يمؾ إُمقر، إمم ٟمٜمٔمر أن ًمٜم٤م جيقز ومام وم٠موقمك، مجع وم٤مإلؾمالم

 .ضره هق ُم٤م ـمٌٞم٦ٌم،

 اًمنميٕم٦م ذم اًمنميٕم٦م، أصقل ُمـ سم٠مصؾ قمالىم٦م ًمف ُمقوقع ًمٜم٤م يٗمتح احل٘مٞم٘م٦م هذا

 رء قمـ اإلٟم٤ًمن اسمتٕم٤مد هق: اًم٤ٌمب هبذا اعم٘مّمقد اًمذرائع، ؾمد: سم٤مب شمًٛمك ىم٤مقمدة

 أووح ضر، يّمػم اًمٌمء هذا ضم٤موز إذا أنف َيِمك ًمٙمـ ييه، ُم٤م ُمٜمف اىمؽمب ًمق

 ذم داظمٚم٦م يمٚمٝم٤م هذه اًمًػم، شمٜمٔمٞمؿ ذم شمقوع اًمتل واخلٓمقط اعمرور، إؿم٤مرات: ُمث٤مل

 اًمرؾمقل ي٘مقل: ذقمل ُمث٤مل أقمٓمٞمؽ أن٤م ُمثالً  اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب اًمنمع ذم اًم٤ٌمب هذا

م ىمٚمٞمٚمف يمثػمه أؾمٙمر ُم٤م» :اًمًالم قمٚمٞمف  ًمق ىمرأتف، أو سمٚمٖمؽ احلدي٨م هذا أن سمد ٓ ،شطمرا

 ُمـ ؾم٠مخٜم٤م ًمق أنف عُم أذسمف: أن أن٤م جيقز ُم٤م اخلٛمر ُمـ ىمٚمٞمؾ ومٞمف اًمٙم٠مس هذا ىمٕمر ذم

 ُم٤م اخلٛمر؟ ُمـ اًم٘مٓمرة هذه أو اًم٘مٚمٞمؾ، هذا ذم   ؾمٞمٗمٕمٚمف اًمذي هق ُم٤م: ٦ماًمٓمٌٞم اًمٜم٤مطمٞم٦م

 ومٜمج٤من يتٚمقه جيقز واًمٗمٜمج٤من صم٤مٟمٞم٦م، ىمٓمرة شمتٚمقه٤م جيقز اًم٘مٓمرة هذه ًمٙمـ رء، شمٕمٛمؾ
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 :اًم٘مديؿ اًمٕمريب اًمِم٤مقمر ىم٤مل يمام آضمتامقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ شمٕمرف وأن٧م وهٙمذا، صم٤مين،

 اًمنمر ُمًتّمٖمر ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م

 يٜمتٌف ٓ ُمٙم٤من ذم يْمٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ؾمج٤مرة ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ اًمٜم٤مر شمٌدأ ُم٤م أول ه٤مه،

 .سمٙمٚمٝم٤م اًمٌٚمد هذه ذم اًمٌٞمقت وحيرق اًمٌٞم٧م حيرق يٚمتٝم٥م يٚمتٝم٥م يٌدأ ىمش ذم يٜم٤مم وٓ

 اًمنمر ُمًتّمٖمر ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م

 يّمؾ ُم٤م اإلٟم٤ًمن ٕن :شطمرام ومٙمثػمه ىمٚمٞمٚمف أؾمٙمر ُم٤م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمذًمؽ

 .اًمّمٖمػم سم٤مًمنم إٓ إيمؼم اًمنم إمم سمٓمٌٞمٕمتف

 سمٞمجٚمٌقه ح٤م ٟمٔمٞمػ، ـم٤مهر ًمًف اًمذي اإلٟم٤ًمن سمٞمجٚمٌقا  ح٤م اًمًقء روم٘م٤مء هذا: يٕمٜمل

 ؾمقف اًمذي ُم٤م  ؿمٗمٓم٦م، أظمل ي٤م ،ويمذا أضمٚمٜم٤م، ُمـ ينمب، ُم٤م ًمٙمقٟمف اخلٛمر عمج٤مًمس

 ُمّم٦م أول ومٞمنمب سمٞمقرـمقه ظم٤مـمرٟم٤م، أضمؾ ُمـ رء، ُمٕمؽ شمًقي ُم٤م ُمٕمؽ، شمٕمٛمؾ

 ديمتقر؟ ُمِم٤مهداً  هذا أخٞمس وومٞمٝمؿ، ُمٜمٝمؿ ص٤مر سمف وإذا صم٤مًمث٦م، صم٤مٟمٞم٦م ُمّم٦م صم٤مين

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمٖمػم اًمنم ُمـ يٛمٜمٕمؽ: ي٘مقل وم٤مًمنمع اًمذرائع، ؾمد: سم٤مب: اؾمٛمف هذا :اًمِمٞمخ

 .اًمٙمٌػم ًمٚمنم يقصٚمؽ ُم٤م طمتك

 أُمقر وسمٞمٜمٝمام سملم واحلرام سملم احلالل إن» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم

 وهٜم٤م- ًمديٜمف، اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت،

 طمقل طم٤مم وُمـ أٓ حم٤مرُمف، اهلل محك وإن أٓ محك، ُمٚمؽ ًمٙمؾ وإن أٓ -اًمِم٤مهد

 يمٚمف، اجلًد صٚمح صٚمح٧م إذا ُمْمٖم٦م اجلًد ذم وإن أٓ ومٞمف، ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك

 .شاًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف، اجلًد ومًد ومًدت وإذا

   (33: 23: 36/  137/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 كاؾع هق ؾقام واشتخدامف افتؾػاز اؿتـاء حؽؿ

 اًمِمديد احلرص ُمع اىمتٜم٤مءه جيقز هؾ وذ، ظمػم ؾمٞمدي اًمتٚمٗم٤مز ذم أن :اًم١ًمال

 ؟اًمٜم٤مومٕم٦م ٞمعاعمقاو ذم اؾمتٖمالًمف قمغم

 ٓ ظمٞم٤مزم أُمر دمرسمتل وذم فمٜمل ذم إًمٞمف أن٧م شمِمػم اًمذي احلرص هذا :اًمِمٞمخ

 شمّمقره وذًمؽ حت٘مٞم٘مف أُمٙمـ إذا: ومٜم٘مقل ضمقاب، ؾم١مال ًمٙمؾ وًمٙمـ حت٘مٞم٘مف، يٛمٙمـ

 يمٚم٤ًمن ويمالمه٤م يم٤مًمراديق، اًمتٚمٗم٤مز: طمٞمٜمذاك ٟم٘مقل آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت يمام صٕم٥م

 ظمػم، ومٝمق اخلػم ذم اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اعمًٚمؿ إذا اًمّمٖمػمة، اعمْمٖم٦م هذه اًمٚم٤ًمن، هذا اإلٟم٤ًمن،

 ىم٤مل وًمذًمؽ ُم٤ٌمح، ومٝمق اعم٤ٌمح ذم اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م وإذا ذ، ومٝمق اًمنم ذم اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م وإذا

 أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ» :احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم إؿم٤مرة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .شًمٞمّمٛم٧م أو ظمػماً  ومٚمٞم٘مؾ

 سمّمٜمدوق يًٛمك يم٤من وىمديامً  شمًجٞمؾ، آخ٦م ُمثالً  وهٜم٤م احلديث٦م، اًمقؾم٤مئؾ هذه: وم٢مذاً 

 اخلػم، ذم اؾمتٕمامهل٤م ممٙمـ إؿمٞم٤مء هذه آظمره، إمم.. اًمٚمقطم٦م قمغم يم٤من اًمذي اًمًٛمع

 -اًمٙمٗم٤مر أجدي قمغم وًمق– وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م آخ٦م ومٝمل اًمنم، ذم اؾمتٕمامهل٤م وممٙمـ

 هيتؿ ُمـ أجـ ذقمٞم٤ًم،وًمٙمـ اؾمتثامراً  يًتثٛمروه٤م وأن يًتٖمٚمقه٤م أن اعمًٚمٛملم سم٢مُمٙم٤من

 .إومراد ُمـ طمتك آؾمتثامر: هبذا

 سمجقاز اًم٘مقل وراءه ُمـ يؽمشم٥م واًمذي ووٕمتف اًمذي اًم٘مٞمد: أن أىمقل أن٤م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إٓ يٛمٙمـ هذا أن أتّمقر ٓ ٕين ظمٞم٤مزم: أُمر هذا: أىمقل اًمتٚمٗم٤مز، اؾمتٕمامل

 متر ىمد سمام يٗمتتـ وُم٤م يٜمجق وسم٤مًمٙم٤مد أن٤م، ُمثكم قمجقز يمٌػم وؿمٞمخ ُمٜمٗمرد أقمزب إلٟم٤ًمن

 .سم٤مًمٙم٤مد اًمّمقر، ُمـ صقرة سمنقم٦م سمف

 ذم اًمتٚمٗمزيقن يْمٌط أنف أبداً  ممٙمـ ًمٞمس أوٓد وقمٜمده زوضم٦م قمٜمده رضمؾ أُم٤م

 ًمٙمـ جيقز، ىمٚم٧م اًمنمط هذا قمغم وسمٜم٤مء ووٕمتف، أن٧م اًمذي سم٤مًمنمط أو احلدود

 ذم اًمتٚمٗم٤مز يدظمؾ أن ُمًٚمامً  أنّمح ٓ أن٤م ًمذًمؽ حت٘مٞم٘مف، ظمٞم٤مل هذا ىمٚم٧م حت٘مٞم٘مف ًمّمٕمقسم٦م
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: أي قمّم٤مُمٞم٤مً  ُمتديٜم٤مً  ويم٤من ُمًٜم٤م، يمٌػماً  رضمالً  يم٤من إن إٓ أبدًا، هبذا أنّمح ٓ داره،

 ممٙمـ اًمْمٞم٘م٦م احلدود هذه ومٗمل سم٤مًمًقء، إُم٤مرة ٟمٗمًف قمغم يٜمتٍم ىمقي٦م، إرادة ص٤مطم٥م

 .ومال وإٓ اًمدار، إمم اًمتٚمٗم٤مز إدظم٤مل جيقز: ي٘م٤مل أن

 أُمقر وسمٞمٜمٝمام سملم واحلرام سملم احلالل إن» :ط اًمرؾمقل ىم٤مل سمام ٟم٘مقل وهٜم٤م

 ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت

 احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ حم٤مرُمف، اهلل محك وإن أٓ محك، ُمٚمؽ ًمٙمؾ وإن أٓ وقمروف،

 .شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ

 سملم أومرق وأن٤م أجْم٤ًم، اًمراديق وقمغم سمؾ اًمتٚمٗم٤مز، قمغم مت٤مُم٤مً  يٜمٓمٌؼ احلدي٨م هذا

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اًمراديق وسملم اًمتٚمٗم٤مز

 آظمر، ُمًٛمقع إمم اعمًٛمقع حتقيؾ سمًٞمٓم٦م سمحريم٦م ممٙمـ اًمراديق ُمـ يًٛمع ُمـ

 ُمـ احلقاس يمؾ جيتٛمع ىمقشمف ضمذاب ومٞمف يٕمرض ُم٤م اًمتٚمٗم٤مز ٕن اًمتٚمٗم٤مز: يمذًمؽ وًمٞمس

 ُم٤م اًمراديق ذم سمٞمٜمام ذًمؽ، وٟمحق واًمًٛمع اًمٌٍم اًمتٚمٗم٤مز، إمم اًمتقضمف ذم شمتقومر اإلٟم٤ًمن

 .سم٤مٕذن ؾمامع إٓ هق

 ذم اًمٞمقم هذا طمتك شمٕمرض اًمتل اًمؼماُم٩م أن: اعمقوقع ذم وأظمػم صم٤مًم٨م رء

 ُمـ يٜمت٘مؾ اإلٟم٤ًمن ممٙمـ أقمٜمل اًمتٚمٗم٤مز، ذم شمٕمرض اًمتل اًمؼماُم٩م ُمـ سمٙمثػم أيمثر اًمراديق

 ومت٤موى أو ديٜمل، درس ذم أو اًم٘مرآن، إذاقم٦م ُمثالً  جيد طمتك سم٤مًمراديق، آظمره إمم إذاقم٦م

 .ذًمؽ وٟمحق سم٤مًمًٕمقدي٦م شمًٛمٕمقن يمام

 أوٓدٟم٤م ٟمحي وأن ٟمراه٤م، أن جيقز أنف ٟم٘مقل اًمتل اًمؼماُم٩م اًمٞمقم إمم اًمتٚمٗم٤مز ذم أُم٤م

 .ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر ومٝمذا ُمٕمٜم٤م، يروه٤م أن

 .يقم إؾمٌقع ذم :ُمداظمٚم٦م

 .يقم إؾمٌقع ذم ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ اهلل هداهؿ إذا اًمٞمقم، ـمقال وًمٞمس :ُمداظمٚم٦م
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 .ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ: ٟمحـ ٟم٘مقل ومٚمذًمؽ هق، هذا :اًمِمٞمخ

 اًمٌٞمقت هذه أيمثر أن طمٞم٨م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌٞمقت ُمـ يمثػم ذم ضمداً  واوح وإثر

 وىمتٝم٤م، ذم اًمٗمجر صالة اًمٌٞم٧م ذاك أهؾ يّمكم أن ضمداً  ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر اًمتٚمٗم٤مز ومٞمٝم٤م اًمتل

 .اًمتٚمٗم٤مز ُمٗم٤مؾمد ُمـ وهذا

 ُمـ أؿمخ٤مص هٜم٤مك يم٤من إذا: ذقم٤م وأىمقى أظمرى وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وسمّمقرة

 ضم٤مء اًمذي احلدي٨م ه١مٓء يذيمر أٓ ًمٙمـ ؿمخّمٞم٦م، قمٜمدهؿ إزواج، ُمـ.. اًمرضم٤مل

 احلدي٨م وقمـ اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ هنك ط اًمٜمٌل أن» :اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم

 .شسمٕمده٤م

 اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقًم٦م سم٠مهن٤م قمٜمٝم٤م اًمتٕمٌػم يٛمٙمـ اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ هذا

 ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ هنك ح٤مذا: ؾم١مال قمـ جيٞم٥م أن إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ أي شمٕمٌدي٦م، وًمٞم٧ًم

 .سمٕمده٤م اًمًٝمر: أي شاًمًٛمر» :رواي٦م وذم احلدي٨م، وقمـ اًمٕمِم٤مء، صالة

 شمتٕمٚمؼ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم قمـ اجلقاب يٛمٙمـ يمام اجلقاب، ممٙمـ، ٕ

. شاًمٖمرر سمٞمع قمـ هنكش »اًمٜمجش سمٞمع قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :ُمثالً  سم٤معمٕم٤مُمالت،

 ح٤مذا؟

 .واعمِمؽمي اًم٤ٌمئع سملم اًمّمدور إيٖم٤مر إمم ي١مدي ٕنف ُمٕمروف: قاباجل

 .اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل اًمٖمرر، سمٞمع وقمـ اًمٜمجش، سمٞمع قمـ هنك وذاك، احلدي٨م هذا: إذاً 

 (33:  38: 13/   275/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتؾػزيقكات بقع حؽؿ

 ... اجلٝم٤مزات سمٞمع :اًم١ًمال
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 . جيقز ٓ ناًمتٚمٗمزيق يمٌٞمع :اًمِمٞمخ

  (33:  16: 51/   275/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتؾػاز حؽؿ

راً  اإلقمالم أضمٝمزة أؿمد ُمـ أنف ُمٕمٚمقم اًمتٚمٗم٤مز، ذم ؾم١مال :ؾم١مال  سم٤مًمٕم٘مٞمدة إضا

 إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء وأومٕم٤مل ردود اظمتٚمٗم٧م وىمد اإلؾمالُمٞم٦م، واًمدقمقة وإظمالق

 يمجٝم٤مز أىمره ُمـ وُمٜمٝمؿ اعمحرم، اًمتّمقير ُمـ واقمتؼمه اسمتداء سمحرُمتف ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ

 ات،اعمٜمٙمر ُمـ قمٚمٞمف همٚم٥م ح٤م ُمٕمف اًمتٕم٤مُمؾ اقمتزل اٟمف همػم اؾمتٖمالًمف، أطمًـ ًمق ٟم٤مومع

 َيدم سمام ظمالًمف ُمـ اًمت٠مثػم وحم٤موًم٦م اجلٝم٤مز هذا اىمتح٤مم وضمقب يرى صم٤مًم٨م وومريؼ

ء قمغم يتجرأ  ص٤مر اعمٚمتزُملم سمٕمض وأن ظم٤مص٦م شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ومام اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدقمقة  ذا

 ظم٤مص٦م سمٜم٤مءة، وحت٘مٞم٘م٤مت ُمٗمٞمدة سمراُم٩م ُمـ ومٞمف أصٌح سمام اطمتج٤مضم٤مً  سمٞمتف وإدظم٤مًمف اًمتٚمٗم٤مز

 اخلٚمٞم٩م؟ دول سمٕمض ذم

راً  هذا وىمٚم٧م أراه اًمذي أن٤م :اًمِمٞمخ راً  ُمرا  يم٤معمًجٚم٦م، يم٤مًمراديق اًمتٚمٗم٤مز أن وشمٙمرا

 ًمٞمس واعمًجٚم٦م وم٤مًمراديق صقر، ومٞمٝم٤م أن وهل واطمدة ٟم٤مطمٞم٦م ذم قمٜمٝمام َيتٚمػ يم٤من وإن

 وؾمٞمٚم٦م واعمًجٚم٦م اًمراديق ُمـ اًمقؾمٞمٚمت٤من ه٤مشم٤من أو ومٝمذان اًمّمقت، اؾمتٕمامل إٓ ومٞمٝم٤م

 أن٤م جيقز، ٓ أو جيقز: ي٘م٤مل ومال اًمنم، ذم اؾمتٕمامهل٤م ويٛمٙمـ اخلػم، ذم اؾمتٕمامهل٤م يٛمٙمـ

 ٓ إـمالىم٤مً  أو جيقز إـمالىم٤مً  ُمٜمٝمام يمؾ ذم ي٘م٤مل ٓ اعمًجٚم٦م، وقمـ اًمراديق قمـ أن أتٙمٚمؿ

 وم٢مذا آؾمتٕمامل، سمٓمري٘م٦م ُمٜمٝمام يمؾ وُمرسمقط ُمٜمقط اجلقاز وقمدم اجلقاز وإٟمام جيقز،

 اًمنم ذم اؾمتٕمٛمؾ وإن ـمٞم٦ٌم، ووؾمٞمٚم٦م وُمًتح٥م ظمػم ومٝمق يٜمٗمع ومٞمام ُمٜمٝمام يمؾ اؾمتٕمٛمؾ

 اًمٚم٤ًمن، يمٝمذا مت٤مُم٤مً  طمٙمٛمٝمام ًمذًمؽ ُم٤ٌمح، ومٝمق اعم٤ٌمح ذم اؾمتٕمٛمؾ وإن ذ، ومٝمق

 يتٙمٚمؿ أن وممٙمـ ُم٤ٌمح، سمٙمالم يتٙمٚمؿ أن وممٙمـ اهلل يذيمر أن إٟم٤ًمن ممٙمـ اًمٚم٤ًمن

 إمم اًمٜمٕمٛم٦م هذه شمٜم٘مٚم٥م ىمد ًمٙمـ ٟمٕمٛم٦م، هق اهلل ظمٚمؼ ُمـ يمخٚمؼ وم٤مًمٚم٤ًمن طمرام، سمٙمالم

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرشم٤من أًمت٤من يمذًمؽ آؾمتٕمامل، ؾمقء سم٥ًٌم ٟم٘مٛم٦م

 طمٙمؿ طمٞم٨م ُمـ اًمتٚمٗم٤مز اًمتٚمٗم٤مز، إمم ٟمٕمقد اعم٘مدُم٦م وهذه اًمتقـمئ٦م هذه سمٕمد
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ً، اًم٤ًمسم٘ملم اجلٝم٤مزيـ اؾمتٕمامل يمحٙمؿ قمٜمدي آؾمتٕمامل  اًمٗمرق ُمالطمٔم٦م ُمع ذيمرا

 قمغم أـمٌ٘م٧م اًمتل اًمًٜم٦م ذم أضمد أن٤م ًمٙمٜمل صقرًا، ومٞمف أن وهق ذيمره أجْم٤مً  سم٤معمًٌقق

 ٓ اعمحرُم٦م اًمّمقر هذه وأن صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمّمقر اؾمتٕمامل وحتريؿ أوًٓ  اًمتّمقير ؿحتري

 جيقز اًمتٚمٗمزيقن أو اًمتٚمٗم٤مز سم٠من: أىمقل هذا ُمع صقرة، ومٞمٝم٤م داراً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ

 وٓ سم٤مٕومراد، وًمٞمس سم٤مًمدوًم٦م قمالىم٦م ًمف اًمتٚمٗم٤مز يم٤من وح٤م اؾمتٕمامًمف، وٌط ًمق اؾمتٕمامًمف

 إذا ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء: أىمقل هذا وىمٌؾ يريده٤م، هق اًمتل ٦ماًمقضمٝم يقضمٝمف أن يًتٓمٞمع

 يًتح٥م ُم٤م أو جي٥م ُم٤م ٟمنم جيٞمز ذقمل سمحٙمؿ ومٞمٝم٤م شمت٘مٞمد ٓ ُمٜم٤مهجٝم٤م اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م

 يٙمقن ٓ وذًمؽ اًمتحديد، هذا ُمثؾ اًمدوًم٦م ذم يقضمد ٓ يم٤من إذا ،اًمتٚمٗم٤مز ذم جيقز ُم٤م أو

 سمالد يمؾ ُمـ شم٠متٞمٝم٤م اًمتل اًمؼماُم٩م شمدرس جلٜم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق ومٞمام إٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 ـمقي يمذًمؽ يٙمـ مل وُم٤م ٟمنم، ص٤محل٤مً  يم٤من ومام اًمٓم٤مًمح، ُمـ ُمٜمٝم٤م اًمّم٤مًمح ومتٞمز اًمدٟمٞم٤م،

 .أرو٤مً  ورُمل

 اًمتٚمٗم٤مز هذا يدظمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف أرى وم٠من٤م يمذًمؽ ًمٞمس إُمر يم٤من ح٤م

 اًمٜم٤مؿمئلم وسمخ٤مص٦م إهؾ إوم٤ًمد قمٚمٞمف واًمٖم٤مًم٥م اًمنم، قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م ٕن داره:

 ُم٤م اًمّمقر هذه اخت٤مذ إمم اًمتٚمٗم٤مز ذم اًمقوع شمٓمقر وىمد ؾمٞمام ٓ اًمّمٖم٤مر، وإـمٗم٤مل

 .هذه اًمٙمرشمقٟمٞم٦م يًٛمقهن٤م ُم٤مذا أدري

 .اًمٙمرشمقن أومالم اعمتحريم٦م، اًمرؾمقم :ُمداظمٚم٦م

 أبح٨م أن هذا يْمٓمرين احل٘مٞم٘م٦م هذه وم٤مٕومالم ٟمٕمؿ، اًمٙمرشمقن أومالم :اًمِمٞمخ

 اًمدقم٤مة أو اإلؾمالُمٞملم سملم ضمداً  يمٌػم ظمالف ومٞمف احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمتّمقير ُم٠ًمخ٦م

 ذم أن٤م وهذا ضم٤مئز، اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير سم٠من ي٘مقل ُمٜمٝمؿ ومٙمثػم اًمٙمت٤مب، أو ُمٜمٝمؿ

راً  ىمٚم٧م يمام اقمت٘م٤مدي راً  ُمرا  اؾمت٤ٌمطم٦م وٓ هب٤م، اًمتٛمًؽ جيقز ٓ قمٍمي٦م فم٤مهري٦م وشمٙمرا

 اًمثٛمرة يم٤مٟم٧م إذا وأظمرى وؾمٞمٚم٦م سملم يٗمرق ٓ اإلؾمالم ٕن سمقؾم٤مئٚمٝم٤م، اًمتّمقير

ومٞم٦م صقرة وهذه سم٤مًمٞمد، ٕهن٤م طمرام هذه يدوي٦م اًمّمقرة ومٝمذه واطمدة،  طمالل ومقشمقهمرا

 .سم٤مًٔم٦م ٕهن٤م
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ومٞم٦م اًمّمقر: وىم٤مًمقا  شمقرـمقا  اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض أن: اًمِم٤مهد  ضم٤مئزة، اًمٗمقشمقهمرا

 يٕمٜمل صقر هذه آٟمٗم٤ًم؟ سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل يمام اًمٙمرشمقٟمٞم٦م اًمّمقر هبذه أن يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا ًمٙمـ

 أيمؼم ومٙملم ًمف إٟم٤ًمن يّمقرون اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء قمغم همٞمٔم٤مً  أتٗمجر أيم٤مد أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

 ٓ همري٦ٌم صقر أـمٗم٤مل إمم ي٘مدُمقن وًمذًمؽ اهلل، ظمٚمؼ يٕمجٌٝمؿ ٓ يم٠منف رأؾمف، ُمـ

 سم٢مسم٤مطم٦م ي٘مقًمقن اًمذيـ قمٜمد طمتك حمرم هذا حمْم٦م، ظمٞم٤مًمٞم٦م اهلل، ظمٚمؼ ذم هل٤م وضمقد

 أًم٦م هذه أن آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم إو٤موم٦م طمجتٝمؿ ُمـ ٕنف اًمٗمقشمقهمراذم، اًمتّمقير

 ؿمٞمئ٤مَ ً شمقضمد ُم٤م: يٕمٜمل اهلل، ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمّمقرة شم٘مدم أن إٓ دمٞمد ُم٤م هذه اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

 اعم١مُمـ سمدن ُمٜمٝم٤م يت٘مزز اًمتل اًمٙمرشمقٟمٞم٦م اًمّمقر هبذه شمٗمٕمٚمقن ُم٤مذا وهذا ـمٞم٥م ضمديدًا،

 ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿: ومٞمف رسمٜم٤م ىم٤مل اًمذي اهلل سمخٚمؼ أوضمدوه هؿ اًمذي اخلٚمؼ هذا ي٘م٤مسمؾ طمٞمٜمام

ـِ  ظَمْٚمِؼ  مْحَ ـْ  اًمر   [.3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 هذا يٙمقن ُمتك أقمٚمؿ اهلل يقم إٓ اجلٝم٤مز هذا سمٞمتف يدظمؾ أن عمًٚمؿ أرى ٓ: إذاً 

 يٙمقن أن سم٠مس ٓ اح٤مئ٦م، ذم ُم٤مئ٦م إؾمالُمٞم٤مً  ٟمٔم٤مُم٤مً  شمتٌٜمك إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م هٜم٤مك يٙمقن اًمٞمقم

 يٙمقن أن اعمٝمؿ ًمٙمـ اًمٕمٚمامء، سمٕمض ُمـ وًمق أراء ختتٚمػ وىمد اضمتٝم٤مدي٦م آراء هٜم٤مك

 إظم٤ٌمر شمذاع اًمٚمجٜم٦م هذه ٟمّم٤مئح قمغم وسمٜم٤مء اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ جلٜم٦م ُمـ صدر اًمرأي

 ذم ًمٚمت٠مثػم اًمقؾم٤مئؾ أطمًـ ُمـ يٙمقن أنف ؿمؽ ٓ اًمتٚمٗم٤مز، ذم ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م واعمٜم٤مفمر

 .وًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ وًمتقضمٞمٝمٝمؿ، اًمٜم٤مس،

 إؾمالُمل شمٚمٗم٤مز هٜم٤مك ًمٞم٧م: أىمقل اًمٌٞم٤من، ُمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ يمثػماً  أىمقل وأن٤م

 ٓ وهؿ احل٩م إمم يذهٌقا  أن ىمٌؾ احلج٤مج يٕمٚمؿ اًمٙمٕم٦ٌم، طمقل يٓمقف ؿمٞمخ٤مً  يٕمرض

 وًمٙمـ طمجج٧م ُم٤م: وم٘مٞمٝمٝمؿ أو ىم٤مئدهؿ هلؿ ي٘مقل قم٤مدوا وإذا حيجقن، يمٞمػ يٕمرومقن

 ومٚمٞم٧م احل٩م، حيًٜمقن ٓ ٕهنؿ ح٤مذا؟ اًمًٞم٤مرات، طمج٧م اًمٞمقم: يٕمٜمل اإلسمؾ، طمج٧م

 اًمٓمقاف، يٌدأ يمٞمػ ًمٚمٜم٤مس يٌلم ويٕمٛمؾ، يتٙمٚمؿ قم٤مح٤مً  رضمالً  يريٜم٤م ومٕمالً  شمٚمٗم٤مز هٜم٤مك

 يٛمثٚمٝم٤م هق اًمٞمقم شم٘مع اًمتل إؿمٞم٤مء هذه يمؾ ي٘مٌؾ، ٓ ُمتك إؾمقد، احلجر ي٘مٌؾ يمٞمػ

 ىمد يٙمقن اإلٟم٤ًمن طمتك احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ مجٞمع ذًمؽ قمغم وىمس سمٞمٜم٦م، واوح٦م سمّمقرة

 ح٤مذا؟ إـمالىم٤ًم، هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ٟمجد ٓ قمٛمٚمٞم٤ًم، ذًمؽ يٓمٌؼ صمؿ ٟمٔمري٤مً  طم٩م
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 صمؿ سم٤مإلؾمالم، أوًٓ  اعمٚمتزُملم ُمـ ًمٞمًقا  اًمٞمقم إضمٝمزة هذه قمغم اًم٘م٤مئٛملم ٕن 

 اعمقفمٗملم ه١مٓء يٙمٚمػ ٓ اًمدوًم٦م رئٞمس إؾمػ ُمع وأظمػماً  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ًمٞمًقا 

 يٕمٚمؿ ويمٚمٙمؿ يٜمنموٟمف، اًمذي هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ رأي ي٠مظمذوا سم٠من قمٜمده ُمقفمٗمقن وهؿ

 ومٞمٝم٤م يٜمنم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اإلذاقم٤مت سمٕمض قمغم شمقضمف اًمتل آٟمت٘م٤مدات

 :اًمِم٤مقمر ىم٤مل يمام وًمٙمـ إًمخ،.. اًمتؼمج ومٞمٝم٤م يٜمنم اخلالقم٦م

 شمٜم٤مدي ح٤م طمٞم٤مة ٓ وًمٙمـ    طمٞم٤مً  ٧مـــــــــــــأؾمٛمٕم ٟم٤مدي٧م وًمق

 رُم٤مد ذم شمٜمٗمخ أن٧م وًمٙمـ     أو٤مءت هب٤م ٟمٗمخ٧م ٟم٤مراً  وًمق

 .اًمتٚمٗم٤مز ذم رأجل هذا

 ًمٚمت٠مثػم اجلٝم٤مز هذا اىمتح٤مم يرى ُمـ ُمٜمٝمؿ واًمٕمٚمامء، اًمدقم٤مة ُمقىمػ ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 ذًمؽ؟ يرومض ُمـ وُمٜمٝمؿ ظمالًمف، ُمـ

 جيقز ٓ: ٟم٘مقل ح٤م اجلقاب ومٝمؿ ُمـ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك اجلقاب ومٝمؿ ُمـ :اًمِمٞمخ

 .ُمًٚمؿ سمٞم٧م إمم اجلٝم٤مز هذا إدظم٤مل

 ُمـ قمٜمد ظمالًمف ُمـ ٟم١مصمر ًمٙمل ٟمٖمزوه: ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمدقم٤مة أتٙمٚمؿ أن٤م :اًم٤ًمئؾ

: ي٘مقل ومٝمق اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم قمٜمد ؿمؽ سمال اًمٌٞمقت ذم ُمقضمقد اجلٝم٤مز اجلٝم٤مز، هذا ًمديف

 يمذا اخلػم ُمـ ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م أقمٛمؾ إؾمالُمٞم٦م، جمٚم٦م ُمثالً  أقمٛمؾ أدظمؾ أن٤م ذاً  يمٚمف دام ُم٤م

 ٓ طمتك ٓ،: ي٘مقل واًمٌٕمض اًمزء، اًمت٠مثػم سمجقار ٟم٤مومٕم٤مً  شم٠مثػماً  أؤصمر طمتك ويمذا،

 ٟم٤مومٕم٦م؟ أؿمٞم٤مء ومٝمل أن احلج٦م هبذه اًمّم٤محلقن اجلٝم٤مز هذا يِمؽمي

 يٕمرض هؾ وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ ُمثالً  أنف: شم٘مقل شمريد يم٠منؽ ُمٜمؽ، ومٝمٛم٧م :اًمِمٞمخ

 هؾ اًمٜم٤مس ُمـ ُمأل قمغم درؾمف اًمتٚمٗم٤مز ذم ويذاع ُمثالً  درؾم٤مً  يٚم٘مل أن ـمٚم٥م إذا أو ٟمٗمًف

 شم٘مري٤ًٌم؟ هٙمذا ٓ، أو ذًمؽ يٗمٕمؾ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 هذا قمغم أواومؼ يم٤من ظمػمه ُمـ أىمؾ اًمتٚمٗم٤مز ذ يم٤من ًمق: أىمقل أن٤م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ
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156 

 ومٞمف يٙمقن: يٕمٜمل هٜم٤م، اًمقارد هق طمٙمٞمتف اًمذي وم٤مًمرأي ظمػمه ُمـ أيمثر وذه أُم٤م اًمٗمٕمؾ،

 ح٤م شمٚمٗم٤مز، قمٜمده ُم٤م اًمٗمالين اًمٌٞم٧م أن ؾمٞمّمػم واًمذي اًمٌٞمقت، ذم اًمتٚمٗم٤مز إلدظم٤مل إذاقم٦م

 ذم ظم٤مص٦م ضمٚم٤ًمت ًمف هق أصٌح أنف يٌٚمٖمف اعمرؿمديـ أو اًمققم٤مظ أو اًمٕمٚمامء ُمـ ومالن

 أبدًا، داره اًمتٚمٗم٤مز دظمؾ وُم٤م اًمتٚمٗم٤مز ًمٞمِمؽمي يٜمِمط إًمخ،.. يقُملم أو يقم إؾمٌقع

 وطمٞمٜمئذٍ  اًمٗم٤ًمد، حيّمؾ وهٜم٤م ذًمؽ، ًمٖمػم اًمتٚمٗم٤مز هذا ؾمٞمًتٕمٛمؾ ؾمٞمّمػم اًمذي ًمٙمـ

 .اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة دومع: اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شم٠ميت

 وم٠من٤م قمروتٝم٤م، أن٤م اًمتل اًمّمقرة أو آٟمٗم٤مً، طمٙمٞمتٝم٤م اًمتل اًمدقمقة هذه أو هذا أن أن٤م أرى صمؿ

ًئقًم٦م اًمٚمجٜم٦م ُمع دم٤مويب وم٤مئدة ُم٤م: أىمقل  ُم٤م اًمتٚمٗم٤مز، سمقاؾمٓم٦م ُمٜمٔمامً  درؾم٤مً  أخ٘مل أن اًمتٚمٗم٤مز ذم اعم

 ـمري٘م٦م سمدون صقيت يًٛمٕمقا  أن يٛمٙمٜمٝمؿ ًمٙمـ صقريت، يروا أن ؾمقى اًمٜم٤مس يًتٗمٞمده اًمذي

: وم٢مذاً  سمّمقيت، أن٤م سمروزي وإٟمام سمِمٙمكم، أن٤م سمروزي هق ًمٞم٧ًم واعم١مصمرة اعمرضمقة وم٤مًمٗم٤مئدة اًمتٚمٗم٤مز،

 ذًمؽ ومٚمٞمٙمـ آظمريـ، ٟم٤مس إوم٤مدة أضمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ هذا شمؼمير وراء ُمـ يمؼمى وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م ًمٞمس

 .اًمتٚمٗم٤مز ذم وًمٞمس سم٤مًمراديق اإلذاقم٦م سمٓمريؼ

 يِمٌف أنف: ؿمٌٝمٝمؿ أىمقى وُمـ ؿمٌٝم٤مهتؿ ُمـ ي٘مقًمقن ًمٚمتّمقير سم٤مًمٜم٦ًٌم :ؾم١مال

ة،  اًمِمٌٝم٦م؟ هذه قمغم اًمرد ومام شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :طمدي٨م وأجْم٤مً  اعمرآ

 هق: وم٢مذاً  يِمٌف،: قمٜمٝمؿ ىمقًمٙمؿ صحٞمح٤ًم، ٟم٘مالً  قمٜمٝمؿ شمٜم٘مؾ وأفمٜمؽ يٙمٗمل :اًمِمٞمخ

ة ًمٞمس  .ُمرآ

 .ىم٤مؾمقا  هؿ :اًم٤ًمئؾ

، إيف :اًمِمٞمخ  ًمٞمس ًمٙمـ إؾمد يِمٌف ومٝمق إؾمد ُمثؾ: ىمٞمؾ إذا ًمٙمـ يِمٌف، ىم٤مؾمقا

 اًمّمقرة سمٞمٜمام زائٚم٦م، ٕهن٤م صقرة، هذه: ي٘م٤مل ومال اعمرآة ذم ٟمٗمًف اًمٜم٤مفمر رأى وم٢مذا أؾمدًا،

 .اًمث٤مسمت٦م اًمّمقرة هل

 إٓ» ومٞمف، اًمٌح٨م ويٗمٞمد حيت٤مج مم٤م اًمقاىمع ذم ومٝمذا شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :طمدي٨م أُم٤م

 ُمـ اؾمتثٜم٤مء هق وإٟمام اعمحرُم٦م، اًمّمقر شمّمقير شمٕم٤مـمل ُمـ اؾمتثٜم٤مءً  ًمٞمس شصمقب ذم رىمامً 

 إُمريـ، سملم اًمٗمرق ًمؽ فمٝمر أفمـ ًمٙمـ حمرُم٦م، أن أىمقل وٓ اًمّمقرة اؾمتٕمامل



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقناعمخ٤مًمٗم٤م 
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 هذه اؾمتٕمامل: اًمث٤مين وإُمر ىمٌؾ، ُمـ شمٙمـ مل صقرة إجي٤مد اًمتّمقير شمٕم٤مـمل أن: سمٛمٕمٜمك

 وإٟمام إول ُمـ اؾمتثٜم٤مء ًمٞمس شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف اًمّمقرة،

 هٜم٤م؟ إمم واوح آؾمتٕمامل،

 .ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ

ؾمتثٜم٤مء هذا هؾ: صم٤مين رء :اًمِمٞمخ  ُمٕم٤معمٝم٤م، زاًم٧م اًمتل اًمّمقر أم اعمحرُم٦م ًمٚمّمقر هق ٓا

 اعمٝمؿ ًمٙمـ أذيمر، ومٞمام اًمزوم٤مف آداب ذم وذيمرشمف إًمٞمف، أُمٞمؾ أن٤م هذا آظمر؟ ؿمٞمئ٤مً  هٞمٙمٚمٝم٤م وص٤مر

ن  ي٘مقًمقن أنف يم٤من اًم١ًمال ٕن اًمتّمقير: ذم وإٟمام اًمّمقرة، اؾمتٕمامل ذم ًمٞمس يتٕمٚمؼ ؾم١ماًمؽ ٔا

ٞمحقن اًمذيـ ه١مٓء  هبذا حيتجقن اًمّمقرة، إجي٤مد وإٟمام اًمّمقرة شمٕم٤مـمل ًمٞمس اًمتّمقير ٌي

ؾمتثٜم٤مء يتقمهقن ومٝمؿ احلدي٨م،  اًمّمقرة، اؾمتٕمامل ُمـ وًمٞمس اًمّمقرة إجي٤مد شمٕم٤مـمل ُمـ هق ٓا

 شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :ي٘مؾ مل شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ» :ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 .سم٢مجي٤مده٤م وًمٞمس اًمّمقرة سم٤مؾمتٕمامل قمالىم٦م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 (33:  32:  36/ 188/واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ ؾباظف ،افتؾػاز جفاز مـ يتخؾص أن ؾلراد اهلل هداه رجؾ

 ؟يلثؿ هؾ مسؾؿ رجؾ

 رضمؾ قمغم وم٤ٌمقمف ،اًمتٚمٗم٤مز ضمٝم٤مز ُمـ يتخٚمص أن وم٠مراد اهلل هداه رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؟ي٠مثؿ هؾ ُمًٚمؿ

 إصؾ أو اًمِم٠من هق يمام حيٓمٛمف أن إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد إٓ وٓجيقز ،ي٠مثؿ :اًمِمٞمخ

 ..ًمٙم٤مومر يٌٞمٕمف أن وإُم٤م واعمالهل اًمٓمرب آٓت يمؾ ذم

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

  (شتاليت) ؾقف بقت دخقل حؽؿ

 ؾمتالي٧م؟ دش ومٞمف سمٞم٧م دظمقل جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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سمف هذا. يٕمٜمل شمٚمٗم٤مز :اًمِمٞمخ  إذا يٕمٜمل ُمٜمٙمر ومٞمف ُمٙم٤من أي دظمقل ُمٕمروومف ضمقا

 رء؟ َيتٚمػ شمٚمٗم٤مز ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م دظمقل إمم وـمقرٟم٤مه هذا اًم١ًمال شمريمٜم٤م

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 أومٞمد: واًمتّمٖمػم صٖمرٟم٤مه، ىمٚمٞمالً  وخؿ يم٤من إذا إُمر ذم يمٜم٤م َيتٚمػ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .جمرُمٞمٝم٤م أيم٤مسمر سمٞمقت ذم إٓ يقضمد ٓ وًمٙمـ اًمقىمقع، طمٞم٨م ُمـ أقمؿ هذا ٕنف

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م وإيم٤مسمر إص٤مهمر أن :ُمداظمٚم٦م

 .ضمداً  رهٞم٥م سمِمٙمؾ :ُمداظمٚم٦م

 رظمص؟ ضم٤مئز رظمص :اًمِمٞمخ

 .يِم٤مءون يٕمٜمل ويمام ُمريح، سمت٘مًٞمط :ُمداظمٚم٦م

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٌٞمقت سم٤مح٤مئ٦م أرسمٕملم ٟمًٌتف ص٤مر ؾمقري٤م ذم :ُمداظمٚم٦م

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 .ٟمجس رء يٕمٜمل سمٛمحٓم٤مت ي٠ميت :ُمداظمٚم٦م

 قمز وم٤مهلل وإٓ اًمٜمّمٞمح٦م، ُمع إٓ دظمقهل٤م جيقز ٓ سمٕم٤مُم٦م اعمٜمٙمر سمٞمقت اعمٝمؿ :اًمِمٞمخ

يْمَرى سَمْٕمدَ  شَمْ٘مُٕمدْ  وَمال﴿: ي٘مقل وضمؾ لمَ  اًْمَ٘مْقمِ  َُمعَ  اًمذ 
ِ ِ
 وسم٤مىمل[. 68:إنٕم٤مم﴾ ]اًمٔم ٤معم

 رء؟ قمٜمدك ًمًك

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمنيع قمغم إيف :ُمداظمٚم٦م

 .ي٤مهلل :اًمِمٞمخ

 (33: 34: 46/ 824/ واًمٜمقر اهلدى)



 اليحت
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 اجلدار دم افـحت ضريؼ ظـ افتصقير حؽؿ

 أو ورىم٦م ذم وظمرضم٧م ُمٙم٤مهن٤م، وومرهمٜم٤م صقرة صقرٟم٤م إذا اعمٗمرهم٦م اًمّمقر :ُمداظمٚم٦م

 ؟طم٤مئط أو ضمدار

 يمٚمػ صقرة صقر ُمـ» :إطم٤مدي٨م قمٛمقم ذم دظمؾ صقرة يم٤من ُم٤م يمؾ :اًمِمٞمخ

 إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت إذا أخ٧ًم ُمٗمرهم٦م، أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمروح ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن

 .صقرة ومٝمذه ومالٟم٤ًم، متثؾ وأهن٤م صقرة، هذه ىمٚم٧م

  (..: 16:  11/    92/  واًمٜمقر اهلدى) 





 املبتذلة الصور





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمقر اعمٌتذًم٦م 

 

165 

 ؿراءهتا؟ بعد تبتذل هؾ تصاوير ؾقفا افتل اجلرائد

 ومٝمق ظمٚمٞمٕم٦م، صقر وسمٕمْمٝم٤م صقر، وومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن حيت٤مضمٝم٤م اًمتل اجلريدة :اًم٤ًمئؾ

 .حيرىمٝم٤م أو ضم٤مٟم٤ٌمً  يٚم٘مٞمٝم٤م صمؿ يٗمٞمده، وُم٤م ذقم٤مً  جيقز ُم٤م ُمٜمٝم٤م ي٘مرأ 

 آي٤مت رسمام أجْم٤مً  ومٗمٞمٝم٤م إًمٞمٝم٤م، أذٟم٤م اًمتل احآد ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م يم٤من وًمق اجلرائد أُم٤م :اًمِمٞمخ

 يمامئدة حيٓمقه٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ يمام واؾمتٕمامهل٤م اسمتذاهل٤م جيقز ومال اهلل، وأؾمامء وأطم٤مدي٨م

ٞم٤مرات زضم٤مج هب٤م يٛمًحقن ٟم٤مس ًمٚمًٗمرة، ٞمقت اًًم  هذا ٕنف هذا: يٜمٌٖمل ُم٤م ذًمؽ، وٟمحق واًٌم

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يٜم٤مذم   ؿَمَٕم٤مئِرَ  يَُٕمٔم ؿْ  َوَُم
ِ
٤َم اّلل  ـْ  وم٢َمهِن   [. 31:احل٩م﴾ ]اًمُْ٘مٚمُقِب  شمَْ٘مَقى ُِم

  (..: 13:  21/   95/   واًمٜمقر اهلدى)

 ؟ادؿتفـة وؽر ادؿتفـة افصقر بغ كػرق ـقػ

 ؟اعمٛمتٝمٜم٦م وهمػم اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقر سملم ٗمرقٟم يمٞمػ :اعمٚم٘مل

 ٓ ًمٙمـ اًمٕمٚمامء، سمٕمض إًمٞمف وص٤مر إًمٞمف، ادمف هذا اًمتٗمريؼ.. اًمتٗمريؼ هذا :اًمِمٞمخ

ه: ُمرضمقطم٤مً  سمؾ راضمح٤ًم، ٟمراه  دًمٞمؾ قمٚمٞمف ووىمٗمٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام يقضمد ٓ ٕنف ذًمؽ ٟمرا

 اًمٌمء: ذقم٤مً  اصمٜملم ؾمٌٌلم إمم يٕمقد وهذا اعمٛمتٝمٜم٦م، اًمّمقرة اىمتٜم٤مء جيقز أنف سيح

 إن: صم٤مٟمٞم٤مً . سمذًمؽ يِمٕمرٟم٤م ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ أنف: وهق آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت ُم٤م: إول

ئٝم٤م ضمقاز يٕمٜمل اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقرة اىمتٜم٤مء سمتجقيز اًم٘مقل - وصٜمٕمٝم٤م سمؾ وسمٞمٕمٝم٤م، ذا

 يمام إصقل هذه قمغم وشمٗمريٕمٝم٤م وأصقهل٤م اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ ،-أجْم٤مً 

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمت ْ٘مَقى اًْمؼِم   قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ضم٤مء

 .ُمٕمّمٞم٦م ومٝمق ُمٕمّمٞم٦م إمم ي١مدي ُم٤م يمؾ أن[ 1:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ» :-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل ذًمؽ أضمؾ ُمـ :اًمِمٞمخ

 .شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف،
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 ٓ أنف: وهق آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت ُم٤م: إول اًمٌمء: ذقم٤مً  اصمٜملم ؾمٌٌلم إمم يٕمقد وهذا

 يٕمٜمل اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقرة اىمتٜم٤مء سمتجقيز اًم٘مقل إن: صم٤مٟمٞم٤مً . سمذًمؽ يِمٕمرٟم٤م ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد

ئٝم٤م ضمقاز  اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ ،-أجْم٤مً - وصٜمٕمٝم٤م سمؾ وسمٞمٕمٝم٤م، ذا

 اًْمؼِم   قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ضم٤مء يمام إصقل هذه قمغم وشمٗمريٕمٝم٤م وأصقهل٤م

 ُمٕمّمٞم٦م إمم ي١مدي ُم٤م يمؾ أن[ 1:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمت ْ٘مَقى

 .ُمٕمّمٞم٦م ومٝمق

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ» :-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل ذًمؽ أضمؾ ُمـ آه، :اًمِمٞمخ

 ؿم٤مرهب٤م،: قمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ» :-أجْم٤مً - وىم٤مل ،شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف،

 جيقز: ًمٜم٘مقل هب٤م ٟم٠ميت أجـ ُمـ اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقرة هذه وم٢مذاً  آظمره، إمم شو وقم٤مسه٤م،

 سمٕمض إًمٞمٝم٤م يريمـ أن واطمدة صقرة ذم يٛمٙمـ اًم٘مقل هذا ممتٝمٜم٦م، أهن٤م داُم٧م ُم٤م اىمتٜم٤مؤه٤م

 أو سم٤ًمـم٤مً  اؿمؽمى طمٞمٜمام سمٖمٗمٚم٦م اسمتكم اإلٟم٤ًمن إذا هق اًمٜم٤مس، سمٕمض إًمٞمف يريمـ اًمٜم٤مس،

 أهن٤م دام ُم٤م سم٠مس ٓ: ومٜم٘مقل صقرة، ومٞمٝم٤م اًمًج٤مدة هذه أو اًم٤ًٌمط هبذا وإذا ؾمج٤مدًا،

ءه ويٕمٚمؾ يراه٤م، وهق اعمًٚمؿ يِمؽمهي٤م أن أُم٤م ممتٝمٜم٦م،  أبٕمد ومٝمذا تٝمٜم٦م،مم سم٠مهن٤م إي٤مه٤م ذا

 اإلصمؿ قمغم اًمتٕم٤مون قمـ اًمٜمٝمل وُمـ اًمنميٕم٦م، أصقل ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمـ يٙمقن ُم٤م

 اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقرة ضمقاز ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ومٞمام حيتجقن اًمٕمٚمامء سمٕمض أو يمثػم واًمٕمدوان،

- وم٠مُمره٤م ًمٚمرؾمقل، وؾم٤مدة اؿمؽمت يم٤مٟم٧م -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- أهن٤م قم٤مئِم٦م وؾم٤مدة سم٘مّم٦م

 ُم٤م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ًمٙمـ سم٤ًمـم٤ًم، ُمٜمٝم٤م وم٤مختذت سم٢مزاًمتٝم٤م، -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ذم اًمزوم٤مف آداب: قمٚمٞمف وىمٗم٧م ًمٕمٚمؽ اًمزوم٤مف، آداب: يمت٤ميب ذم أن٤م هذا ذيمرت يمام يدل

 .اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م

 ..اًمزوم٤مف آداب: اإلٟمجٚمٞمزي٦م إمم شُمرضمؿ :اعمٚم٘مل

 اًم٘مٓمع أن هٜم٤مك ذيمرت وم٤مًمِم٤مهد ٟمٕمؿ، أي صحٞمح، شمرضمؿ ٟمٕمؿ أي آه، :اًمِمٞمخ

 إـمالىم٤مً  طمج٦م صمٛم٦م يٌؼ ومٚمؿ ُمٕم٤معمٝم٤م ذه٧ٌم -أجْم٤مً - ومٛمٕمٜم٤مه٤م اًمّمقرة، قمغم واىمٕم٤مً  يم٤من

ؤه٤م يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ اعمٛمتٝمٜم٦م، اًمّمقرة اىمتٜم٤مء سمتجقيز ًمٚم٘مقل . ضمٚمٞم٦م فم٤مهرة وهل ذا
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: وآؾمتٜم٤ٌمط وآىمت٤ٌمس اًمٗم٘مف سم٤مب ُمـ وهق آظمر، رء ذيمرشمف اًمذي هذا إمم يْم٤مف

 شمٗمٝمؿ. ىمْمٌف سمًط ذم صٚمٞم٤ٌمً  رأى إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ًم٘مد

 هذا؟

 .ٓ ىمْم٥م :اعمٚم٘مل

 .يمِمٓمف يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 . ُمٕم٤معمف أزال يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 هذه اًمّمقر يمذًمؽ. ُمٜمف اهلل أنج٤مك اًمذي سم٤مًمتثٚمٞم٨م يذيمر يمام واًمّمٚمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 أرؾمؾ سم٠من اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمغم اُمتـ -وضمؾ قمز- اهلل يم٤من اًمتل إصٜم٤مم سمٕم٤ٌمدة شمذيمر

 أن يٜمٌٖمل اًمّمٚمٞم٥م ىمْم٥م وم٢مذاً  إصٜم٤مم، قم٤ٌمدة ُمـ وم٠منج٤مهؿ اًمٙمريؿ اًمرؾمقل إًمٞمٝمؿ

 يم٤من إذا آؾمتٜم٤ٌمط، سم٤مب ُمـ -أجْم٤مً - وهذا أىمقل أن٤م ًمٙمٜمل اًمّمقرة،  ىمْم٥م سمف ٟمٚمحؼ

 إوم٤ًمداً  ًمٚم٤ًٌمط أو ًمٚمثقب ًمٚمّمقغ إوم٤ًمد اًمّمٚمٞم٥م أو اًمّمقرة ىمْم٥م ُمـ يؽمشم٥م

 ذًمؽ أثر أو اًمّمقرة هذه أثر شمزول طمتك ي٘متٜمك ومحٞمٜمئذٍ  سم٤مح٤مل، سم٤مح٤مدة ُمياً 

 .قمٜمدي اًمرأي إًمٞمف يٜمتٝمل اًمذي هذا اًمّمٚمٞم٥م،

 (33:  18:  24/ 525/واًمٜمقر اهلدى) 





 بغزض التصويز

 لتعليها
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 افتعؾقؿ جمال دم افصقر وتعؾقؼ رشؿ حؽؿ

  اًمتٕمٚمٞمؿ؟ جم٤مل ذم اًمّمقر وشمٕمٚمٞمؼ رؾمؿ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمؿ أطمت٤مج أن٤م.. اًمٕمٛمؾ قمغم وم٠مضمؼمت اًمروو٦م جم٤مل ذم درؾم٦مُمُ  أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .. .ا يمثػمً 

 ومٞمف اًمٌالء قمؿ زُمـ ذم ٕنؽ ومٞمف: أن٧م ومٞمام اهلل أقم٤مٟمؽ: ًمؽ أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 ٓ أصٌحٜم٤م اًمٙم٤مومريـ، ُمدارس ذم يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اعمًٚمٛملم ُمدارس ذم اًمتٕمٚمٞمؿ وص٤مر وـمؿ،

 .شمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ ذم اًمٙمٗم٤مر سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ُمت٠مثريـ اهلل ذيٕم٦م ٟمتٌع

 طمرم ط اًمٜمٌل ٕن واًمٌٞم٤من: اًمٙمالم ُمـ يمثػم إمم حيت٤مج إُمر أن أفمـ ُم٤م

 ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن يمٚمػ صقرةً  صقر ُمـ» :ي٘مقل ومٝمق اىمتٜم٤مًء، طمرُمف يمام قمٛمالً  اًمتّمقير

 شمدظمٚمقا  ٓ» :وىم٤مل ،شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ» :وىم٤مل شسمٜم٤مومخ وًمٞمس اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمروح

 ط اًمٜمٌل إمم يدظمؾ أن اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ واُمتٜمع شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م

 ضمؼميؾ ًمٞمتٚم٘مك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمرج طمٞمٜمام ُمٕمف ؾم٤مسمؼ ُمققمد قمغم يم٤من وىمد

 ذم وم٢من اٟمٔمر» :اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ىم٤مل اًمدظمقل ُمـ يٛمتٜمع وهق احلجرة ظم٤مرج

ُم٤مً  اًمٌٞم٧م ذم وم٢من واٟمٔمر يمٚم٥م، ضمرو اًمٌٞم٧م  ومٚمٞمخرج سم٤مًمٙمٚم٥م ومٛمر رضم٤مل، مت٤مصمٞمؾ ومٞمف ىمرا

 قمٚمٞمف ومٝمق شاًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م يّمػم طمتك ومٚمٞمٖمػم سم٤مًمتٛمث٤مل وُمر سم٤مح٤مء، ُمٙم٤مٟمف وًمٞمٜمْمح

 وأ احلًـ سمف ضم٤مء يمٚم٥م ضمرو ومقضمد ٌٞم٧ماًم ذم ٟمٔمر ضمؼميؾ أُمر شمٜمٗمٞمذ إمم سم٤مدر اًمًالم

 صقر: أي مت٤مصمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمت٤مر هٜم٤مك وضمد صمؿ سمامء، ُمٙم٤مٟمف وٟمْمح سم٢مظمراضمف وم٠مُمر ًلماحل

 ضمؼميؾ دظمؾ طمٞمٜمذاك ومروع، هل٤م ؿمجرة يم٠مهن٤م ص٤مرت طمتك سم٤مًمتخٓمٞمط ومٖمػم ًمرضم٤مل

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 شمّمقيراً  اًمّمقر حتريؿ ذم ط اًمٜمٌل قمـ صح٧م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض هذه

 اؾمتٕمٛمرٟم٤م أن سمٕمد اًمٗمٙمري اًمٖمريب سم٤مٓؾمتٕمامر اسمتٚمٞمٜم٤م قمٝمد إمم اًمزُمـ سمٜم٤م وصؾ واىمتٜم٤مًء،
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 وشم٘م٤مًمٞمده اًمًٞمئ٦م آصم٤مره ومٞمٝم٤م ظمٚمٗمقا  وًمٙمٜمٝمؿ سمالدٟم٤م ُمـ اعمًتٕمٛمر ظمرج سمالدٟم٤م، ذم

 .إـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ ذم إؾم٤مًمٞم٥م هذه: ُمٜمٝم٤م ذًمؽ، وٟمحق وأظمالىمف وقم٤مداشمف

صؾ أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ  ط اًمٜمٌل أب٤مح ىمد ًمٙمـ اًمتحريؿ،: آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م اًمتّمقير ذم ٕا

 اًمٕمٚمامء قمٜمد هذه ومتٕمرف سمٞمتٝم٤م، ذم هب٤م شمٚمٕم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٚمٕم٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة

ٜم٤مت سمٚمٕم٥م  قم٤مئِم٦م زوضمتف إمم ينب يم٤من أنف ظمٚم٘مف وطمًـ اًمًالم قمٚمٞمف أدسمف ُمـ يم٤من طمتك اًٌم

غم ًمٙمل ضمػماهن٤م ُمـ اًمٌٜم٤مت  .ُمٕمٝمـ قم٤مئِم٦م شمًت

 هل٤م ظمٞمؾ صقرة اًمٚمٕم٥م هذه سمٕمض ذم ومرأى اًمٌٜم٤مت، ًمٕم٥م اًمٚمٕم٥م سمٞمتٝم٤م ذم ورأى

! أضمٜمح٦م؟ وًمف ومرس! قم٤مئِم٦م ي٤م» :هل٤م ىم٤مئالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومداقمٌٝم٤م أضمٜمح٦م،

 أضمٜمح٦م، ذوات يم٤مٟم٧م اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٞمٚمامن ظمٞمؾ سم٠من اهلل رؾمقل ي٤م يٌٚمٖمؽ أخؿ: ىم٤مًم٧م

 ش.ذًمؽ قمغم وأىمره٤م ط ومْمحؽ

 اًمتحريؿ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م مم٤م اًمّمقر سمٕمض اؾمتثٜم٤مء ذم ُمٜمٝم٤م ٟمحـ ٟمًتٗمٞمد اًم٘مّم٦م هذه

 اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ ٕن ذًمؽ طمد: قمٜمد يقىمػ أن جي٥م إُمر ًمٙمـ وىمٜمٞم٦ًم، شمّمقيراً 

 اؾمتحالًمف جيقز ٓ اًمنمع ذم حمرُم٤مً  أصٚمف يم٤من ومام اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات أن

 .ُمٜم٤مؾم٦ٌم سم٠مدٟمك واؾمت٤ٌمطمتف

 هذا أصٌح سم٤مًمّمقر، إـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ: اًم١ًمال قمـ اجلقاب صٛمٞمؿ ذم ٟمدظمؾ أن

 أنٜم٤م اًميورة أجـ ًمٙمـ ًمٚمٕمٚمؿ، ُمٜمف سمد ٓ هذا صم٤مء شم٤مء سم٤مء أخػ ٟمٕمٚمٛمٝمؿ أنٜم٤م يمام اًمتٕمٚمٞمؿ

 ُمـ هذا: ىم٤مل ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو إؾمد أو اًمدب أو احلامر أو اًمٖمزال: ُمثالً  ًمف ٟمّمقر

 اًميوري ُمـ ومٚمٞمس ُمًت٘مٌاًل، احلٞم٤مة ذم ُمٕمف شم٠ميت اًمتٜمٛمٞم٦م هذه اًمقًمد، ومٙمر شمٜمٛمٞم٦م أضمؾ

 وًمٞمس مح٤مر هذا أن ًمٞمٗمٝمؿ اًمّمقر هذه هلؿ ٟمّمقر أن ُمٕمٚمامت أو ُمٕمٚمٛملم يمٜم٤م إن ٟمحـ

 . شمٞم٤ًمً 

  ؿمٞمخ؟ ي٤م يٕمرف ويمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 أضمؾ ُمـ: يٕمٜمل سمّمقرة؟ ًمف آيت أن اًمالزم ُمـ أخٞمس يٕمرف؟ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م
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 .إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أضمؾ ُمـ سمّمقرة ًمف آت ٓزم اًمٌمء ًمف أووح

 أجـ سميورة، إٓ حيؾ ٓ احلرام: أىمقل ح٤م اٟمتٌٝمل ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 أن٤م ومرو٤ًم، ًمٞمس اًمٕمٚمؿ ٟم٤مومٚم٦م ُمـ هذا واحلامر، اًمتٞمس سملم اًمٗمرق اًمقًمد ًمٜمٗمٝمؿ اًميورة

.. ًمّمقصٞمتٝمؿ قمغم اًم٘مْم٤مء ـمريؼ شمًٝمٞمؾ ؾمٌٞمؾ ذم اًمٚمّمقص شمّمقير ُمثالً  ًمؽ أىمقل

 أو اًمداء متٙمـ وإُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمٕمروم٦م قمغم ًمٚمٓمٌٞم٥م ُم٤ًمقمداً  يٙمقن ًمٙمل اجلًد شمّمقير

 .يٜم٤مؾمٌف سمام ي٘م٤مس رء ومٙمؾ ضوري، أُمر هذا اًمٌدن ُمٙم٤من ذم اعمرض

 سم٤مُٕمر ًمٞمس هذا اًمتٛمٞمٞمز هلذا ًمٚمقًمد اًمّمقرة هذه شمّمقير: ٟم٘مقل ٟمحـ أن

 يٌٚمغ طمٞمٜمام ـمٗمقًمتف ؾمـ ذم اًمقًمد يٕمرومف مل إذا اًمذي: يٕمٜمل سم٤مُٕمر وًمٞمس اًميوري

 هذه دون ٟمِم٠من٤م يمٚمٜم٤م أمحؼ، يٙمقن.. سمٚمٞمداً   يٙمقن اًمرضم٤مل ؾمـ: يٕمٜمل اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ

 .اًمقؾم٤مئؾ هبذه يٕمٞمِمقن ممـ يمٖمػمٟم٤م ٟمحـ وه٤م اًمقؾمٞمٚم٦م

 اؾمتحالًمف جيقز ومال ذقم٤مً  حمرُم٤مً  يم٤من ُم٤م أن أذه٤مٟمٜم٤م ذم يقؾمع أن جي٥م: اًمِم٤مهد

 يم٤من ُم٤م أن اًم٘م٤مقمدة هذه قمـ اًمٖمٗمٚم٦م سم٥ًٌم سمف اسمتٚمٞمٜم٤م مم٤م ُمثالً  اًمٞمقم إؾم٤ٌمب، سم٠مدٟمك

ُم٤مً   أن اًمٕمٍم ُمقو٦م سم٠من اسمتٚمٞمٜم٤م ُمثالً  اًمٞمقم إؾم٤ٌمب، سم٠متٗمف اؾمتحالًمف جيقز ٓ طمرا

ة ة ىمٌؾ ُمـ يم٤من اعمًتِمٗمك، ذم شمٚمد أن يٜمٌٖمل احل٤مُمؾ اعمرأ  شمٕمنت إذا سمٞمتٝم٤م، ذم شمٚمد اعمرأ

 احلٛمؾ يم٤من ؾمقاء أن ُمقضمقدة، يم٤مٟم٧م إن اًمٓمٌٞم٦ٌم أو إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٓمٌٞم٥م ضملء وٓدهت٤م

 يٓمٚمع طمٞم٨م هٜم٤مك وٟمقًمده٤م اعمًتِمٗمك إمم ٟم٠مظمذه٤م ٓزم ـمٌٞمٕمل همػم يم٤من أو ـمٌٞمٕمٞم٤مً 

 اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل ذم شمقؾمع هذا جيقز، ٓ وُمـ يٓمٚمع أن ًمف جيقز ُمـ قمقرهت٤م قمغم

 .ًمٚمٕمقرات يمِمػ ُمـ

 دون ًمقطمده٤م إطمدامه٤م شم١مظمذ أن جيقز ٓ ىم٤مقمدشم٤من: اًمٕمٚمامء ي٘مقل وًمذًمؽ

: اًمث٤مٟمٞم٦م واًم٘م٤مقمدة إومم، اًم٘م٤مقمدة هذه اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات: إظمرى

 أؿمد ُمـ وأنف طمرام، اًمتّمقير سم٠من طم٘م٤مً  ُم١مُمٜملم يمٜم٤م وم٢مذا سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة

 وضم٤مء ُم٤ًمومراً  يم٤من طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اعمحرُم٤مت،

 ي٤م هذا ُم٤م: ىم٤مل اًمدظمقل ُمـ وم٤مُمتٜمع ؾمت٤مر سمٞمتٝم٤م ذم وضمد قم٤مئِم٦م قمغم يدظمؾ أن ويريد
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 يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن» :وىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ومٝمتٙمف ًمؽ، اؿمؽميتف: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م؟

 ٟمحـ هؾ! اعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مس أؿمد شاعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م

 يم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمٜمدٟم٤م اًمتّمقير أصٌح أم ط اهلل رؾمقل ُمـ اًمِمديد اًمققمٞمد هبذا شمِمٌٕمٜم٤م

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕم٤مدي٦م

 اعمرؾمٚملم، ؾمٞمد ذيٕم٦م أطمٙم٤مم قمـ هم٤مومٚملم ٟمٙمقن ٓ وأن ي٘مٔملم، ٟمٙمقن أن جي٥م

 ذم يمذًمؽ يم٤من ُم٤م شاعمّمقرون اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد» :اًمٙم٤ٌمئر ُمـ اًمتّمقير

 ُمـ ًمٞمس أُمراً  اًمقًمد ٟمٗمٝمؿ أنٜم٤م: هق ضمداً  سمًٞمط ًم٥ًٌم اؾمتحالًمف جيقز ومال اًمتحريؿ

 .شمٗمٝمٞمٛمف اًميوري

 ُم٤ٌمح أظمرى.. أيمٚمٝم٤م حمرُم٦م طمٞمقاٟم٤مت شمقضمد: سمّمقرة اعمث٤مل هذا ـّ ٙمُ ًمَ  أىمرب أن٤م

 هل١مٓء صقرٟم٤م وم٢مذ أيمٚمٝم٤م، اعمحرم احلٞمقاٟم٤مت سمٕمض يٕمرومقن ٓ رسمام اًمرضم٤مل أيمٚمٝم٤م،

م ًمٞمٕمرف اعمحرم احلٞمقان اًمرضم٤مل  ومٞمف ٕن سمجقازه: ٟم٘مقل أن جيقز مم٤م ُمث٤مل هذا احلرا

 إـمٗم٤مل واهلل أُم٤م حلرام،وا احلالل وهق ذقمل طمٙمؿ ُمٕمروم٦م قمغم ُم٤ًمقمدةً 

 .اًمّمقر هبذه أوم٘مٝمؿ وٟمقؾمع ٟمث٘مٗمٝمؿ..اًمّمٖم٤مر

ُمر أصٌح  سمٞم٧م وسملم سمٞمٜمف يٗمرق ٓ اًمداظمؾ يدظمٚمٝم٤م طمٞمٜمام اعمًٚمٛملم سمٞمقت أيمثر اًمٞمقم ٕا

 صٜمؿ وهٜم٤م صقرة هٜم٤م أضمد هذا صٝمري سمٞم٧م سمٜمتل سمٞم٧م ذم أدظمؾ ُمثالً  أن٤م أصٌح٧م اًمٙم٤مومر،

 اًمتّمقير إسم٤مطم٦م ذم شمقؾمٕمٜم٤م ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ اًمٙم٤مومريـ يمٌٞمقت اعمًٚمٛملم سمٞمقت أصٌح٧م صٜمؿ، وهٜم٤م

ؾم٤ٌمب، ٕتٗمف اًمتحريؿ أؿمد اعمحرم  اًميورات: اًم٘م٤مقمدشملم ه٤مشملم ٟمحٗمظ أن جي٥م وًمذًمؽ ٕا

 أودع أن ُمْمٓمر واهلل أن٤م: اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل ُمٓمٚم٘م٤مً، هٙمذا ًمٞمس ًمٙمـ اعمحْمقرات، شمٌٞمح

ٜمؽ، ذم ُم٤مزم ! اهلل ؾمٌح٤من ُم٤مزم، قمغم يًٓمقن اًمٚمّمقص أظمِمك واهلل اًميورة؟ أجـ اًم

ٞمح اًميورات ٤من وىمع: يٕمٜمل اعمحْمقرات شٌم  هؿ ُمٜمٝم٤م، اخلالص يريد ومٝمق اًميورة ذم اإلًٟم

تحٚمقن اًميورة ذم ي٘مٕمقا  أن ىمٌؾ  داري قمغم يًٓمقن اًمٚمّمقص أن أظمِمك أن٤م: ي٘مقل احلرام ًي

ؾم٤ٌمب اختذ أن٧م ٓ اح٤مل، هٜم٤م اًمٙمٜمز هٜم٤م اًمدار رأس قمغم راي٦م ويْمع اًمٜم٤مس يّمقر يم٠منف  اًمتل ٕا

رسم٤مب رب قمغم شمقيمؾ صمؿ ًمؽ اهلل أب٤مطمٝم٤م ـْ ﴿: ٕا َ  يَت ِؼ  َوَُم ـْ  َويَْرُزىمْفُ  * خَمَْرضًم٤م ًمَفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلل   ُِم

٥م ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  .[3 - 1: اًمٓمالق] ﴾حَيَْت
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 أهقائٝمؿ، يًتٕمٛمٚمقن وضمؾ، قمز اهلل سمنميٕم٦م يتٛمًٙمقن ٓ اعمًٚمٛملم أن هذا ُمـ همريض

ٞمح اًميورات  شمٙمقن وُمتك سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة ًمٙمـ صحٞمح، اعمحْمقرات شٌم

: ٟم٘مقل ٟمج٤ًمً  إٓ ينمب أن جيد ٓ اح٤مء يٜمٗمذ ُمثالً  اًمّمحراء ذم يم٤مًمرضمؾ: ٟم٘مع طمٞمٜمام اًميورة؟

 ذم اًميورة ذم أو اًمٕمٓمش ذم ي٘مع ٓ طمتك هٜم٤م ُمـ سم٤محلرام يتزود واطمد ًمٙمـ اًميورة، هٜم٤م

 .إؾمالُمٞم٤مً  جيقز ٓ هذا اًمّمحراء

 يٗمٝمؿ أن اعمٕمٚمٛم٦م أو اعمٕمٚمؿ يٕمقز طملم وم٘مف، إمم وحتت٤مج قمٚمؿ إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م

 ي٘م٣م صمؿ سمّمقرة ذًمؽ ًمف ي٘مرب أن سم٠مس ٓ طمٞمٜمذاك يمامًمٞم٤مً  ًمٞمس ضوري٤مً  ؿمٞمئ٤مً  اًمقًمد

 . أُم٤م إُمر، واٟمتٝمك قمٚمٞمٝم٤م

 . ممٙمـ ٟمِمؽمهي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 ُمرؾمقُم٦م هل اًمّمقرة: يٕمٜمل أؿمؽمهي٤م أؾمحٌٝم٤م، ذًمؽ سمٕمد ًمف أرهي٤م ممٙمـ اؿمؽمهي٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ُمٜمف أؾمحٌٝم٤م ذًمؽ وسمٕمد ًمف أرهي٤م.. .ُمٙم٤من ذم

 صقره٤م؟ ُمـ ضم٤مءت؟ أجـ ُمـ اًمّمقرة هذه ًمٙمـ ًمف، شمرهي٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اعمٙمت٦ٌم ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .هذا جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

ؿمٞم٤مء ٟمٕمٚمٛمف يمٞمػ يرى،ٓ [ اًمذي ييراًم ـمٞم٥م] :ُمداظمٚم٦م  ؟[سم٤مًمتّمقير إٓ] ٕا

 اًم٘مراءة اًميير شمٕمٚمٛمل أن شمريد أن٧ِم  يمالُمؽ، ضمقاب هق اًم٤ًمسمؼ يمالُمل :اًمِمٞمخ

 [.احلامر] ُمثالً  وسملم اًمتٞمس سملم اًمٗمرق قه ُم٤م شمٕمٚمٛمٞمف ضوري ًمٞمس واًمٙمت٤مسم٦م

ًتحؾ ٓ احلرام: يٕمٜمل قمٚمٞمف، ومرو٤مً  ًمٞمس قمٚمٞمف؟ ومرض يٕمٜمل ضوري هذا هؾ  ٓإ ي

٤من أو اًمرضمؾ: يٕمٜمل ومرض سمٛم٘م٤مسمؾ  هق هذا ًمٚمٛمقت ويتٕمرض اًمّمحراء ذم يٙمقن طمٞمٜمام اإلًٟم

 هق وم٢مذاً  طمرام، هذا[ 295:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمت ْٝمٚمَُٙم٦مِ  إمَِم  سم٠ِمَجِْديُٙمؿْ  شمُٚمُْ٘مقا  َوٓ﴿: ي٘مقل واهلل اهلالك،

ن  َيٚمص أن ؾمٌٞمؾ ذم اح٤مء ُمـ ضمرقم٤مت ينمب أو ًم٘مٞمامت ي٠ميمؾ أن إُم٤م: ضورشملم سملم ٔا
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 ُمٞمت٦م أو ظمٜمزير حلؿ ومقضمد ضم٤مء إذا: اعم٤ًمئؾ دىم٤مئؼ ُمـ وهذا ُمثالً  جيقز ٓ ومٝمق اعمقت ُمـ ٟمٗمًف

 احلالل اًمْم٠من حلؿ ُمـ ي٠ميمؾ يم٤من ًمق يمام اًمٚمحؿ هذا ُمـ ويِمقي ومٞم٠ميمؾ جيٚمس أن ًمف جيقز ومال

 اًميورة: اًمٕمٚمامء ىمقل ُمٕمٜمك هذا اهلالك، ُمـ ٟمٗمًف يٜمجل ًم٘مٞمامت ي٠ميمؾ وإٟمام ٓ، يٛمتٚمئ طمتك

ٓ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل هذا؟ أظمذوا أجـ ُمـ سم٘مدره٤م، شم٘مدر ٕنٕم٤مم﴾ ]إًِمَٞمْفِ  اْوٓمُِرْرشمُؿْ  َُم٤م إِ : أي[ 229:ا

 .طمراُم٤مً  أصٚمف يم٤من وًمق أيمٚمف ومٞمجقز إًمٞمف شمْمٓمرون أنتؿ اًمذي اعم٘مدار إٓ

قمٛمك ُمث٤مل وم٤مٔن  يمام ٟمٗمٝمٛمف أن اًميوري ُمـ وًمٞمس واًمٙمت٤مسم٦م، اًم٘مراءة ٟمٕمٚمٛمف ٟمحـ: ٕا

 ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٞمس اًمٕمٚمؿ ٟم٤مومٚم٦م ُمـ أُمقر هذه ذًمؽ، وٟمحق اًمٖمزال وسملم اًمدب سملم اًمٗمرق ىمٚمٜم٤م

 . اخلالص٦م هذه سمقاضم٥م، ًمٞمس ُم٤م اعمحرُم٦م سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م اًمٜم٤مس

 احل٤مضم٦م، همػم اًميورة: يٕمٜمل اًميورة، طم٥ًم [ىمقًمؽ] ؾمٛمح٧م ًمق... .ٟمريد :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٛمٕمٜم٤م ٕنٜم٤م إًمٞمٝم٤م: ٟمحت٤مج اًمتل احل٤مضم٦م وًمٙمـ اعمقت، إمم شمٗميض اًمتل هل أهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًميورة

ٞم٤من ذًمؽ وهمػم اًمًٗمر ضمقازات ذم اًمّمقر جيقز أنف  وًمٞم٧ًم طم٤مضم٦م شمٕمتؼم هذه اًمِمخّمٞم٦م، ًٌم

 . ضورة

 .احلالل سمٜم٧م ي٤م ًمألـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ يمٛم٠ًمخ٦م ًمٞمس هذا ًمٙمـ جيقز، هذا: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 . ُمثكم قمـ أؾم٠مل أن٤م ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 حي٩م أن اإلٟم٤ًمن أن يًتٓمٞمع ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٞمٝم٤م، ٟم٘مقل ٟمحـ ُمثٚمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 . ضمقاز وُمٕمف هقي٦م وُمٕمف إٓ

 إمم أطمت٤مج أنٜمل ضورة، وًمٞم٧ًم طم٤مضم٦م هذه أن: أقمٜمل أن٤م وًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 إمم يٗميض مل ٕنف ضوري: ًمٞمس هذا وًمٙمـ ؾمٗمر، إمم أطمت٤مج أو اًمٙمٕم٦ٌم، إمم أطم٩م أن

 . اًمٗمٕمؾ هذا أومٕمؾ مل إذا اعمقت

  هٙمذا؟ هق صدده ذم يمٜم٤م ُم٤م ًمٙمـ هذا، صحٞمح :اًمِمٞمخ

 . احل٤مضم٦م قمـ وم٘مط أتحدث أن٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .  ضم٤مئز هذا أضمٌتؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

  (..: 37:  47/   99/   واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾتقضقح افعؾؿقة افؼقامقس دم ادقجقدة افتصاوير حؽؿ

 .ًمٚمتقوٞمح صقر حيتقي اًم٘م٤مُمقس أطمٞم٤مٟم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ يقضمد وإٟمام ُمٚمٝم٤مة أو يمٛمٜمٔمر اًمّمقر شمًتٕمٛمؾ مل إذا ضراً  ذًمؽ ذم أرى ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمٙمت٥م يم٤ًمئر يٓمقى صمؿ اًمٙمت٤مب إمم يرضمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة احل٤مضم٦م

 (..: 56:  27/  23/  واًمٜمقر اهلدى)

 صقر ظذ حتتقي افتل فألضػال افتعؾقؿقة األؾالم حؽؿ

 هؾ اًمٗمٞمديق، سمجٝم٤مز يٕمٜمل اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٦م قمغم شمٕمرض ًمألـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م أومالم :ُمداظمٚم٦م

ٞمقت إمم ٟمجٚمٌٝم٤م أن هذه جيقز  أو اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مب ُمـ ًمألـمٗم٤مل يٕمٜمل شمٙمقن أن يٕمٜمل أضمؾ ُمـ اًٌم

 همػمه؟ أو اًمتًٚمٞم٦م

ٞم٦مأ ٦مـمري٘م يٕمٜمل يم٤مًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هذه أن أره٤م مل وًمق ؾمٚمٗم٤مً  أقمت٘مد أن٤م :اًمِمٞمخ  وٓ حمْم٦م ضمٜم

 .هذا يٙمٗمل. إؾمالُمٞم٦م همػم وهل شمرسمقي٦م زقمٛمقه٤م أؾم٤مًمٞم٥م ُمـ أؾمٚمقب قمرض ومٞمٝم٤م أن ؿمؽ

 صقر؟ يمقهن٤م ضمٝم٦م ُمـ قرحمٔم ذم ُم٤م ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 . سم٤مًمّمقر إٓ شمتح٘مؼ ٓ اًمتل اعمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا حمٔمقر ذم ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

  (33:  16:  13/ 729/واًمٜمقر اهلدى) 

 احلققاكات صقر ظذ األضػال تعؾقؿ حؽؿ

 ظمالل ُمـ روح ًمف مم٤م وهمػمه٤م احلٞمقاٟم٤مت صقر قمغم اًمٓمٗمؾ شمٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

ـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ ويمت٥م اًم٘مّمص يمؾ أن ُمع اًم٘مّمص، رواح؟ ذات صقر ومٞمٝم٤م ٕا  ٕا

 .ُمنموع وهمػم حمٛمقد همػم شمقؾمع هذا، قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 (33: 37: 33/ 824/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افتصقير بطريؼة افتعؾقؿ

ة ًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال  أن أضمزٟم٤م وم٢مذا آظمتالط، قمدم طم٤مًم٦م ذم جيقز أنف اعمرأ

 .اًمتّمقير وهق آظمر حمٔمقر ذم وىمٕمٜم٤م ٟمٙمقن اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م شمتٕمٚمؿ

 .ـمٞم٥م ؾم١مال هذا :اًمِمٞمخ

راً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ  قمٚمٞمف دل ُم٤م ذًمؽ ُمـ يًتثٜمك ًمٙمـ حمرم: هق اًمتّمقير سم٠من وأخٗمٜم٤م ُمرا

 أن اعمٓمٝمرة، اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب يمت٤مب ذم وم٘مٚمٜم٤م سمٜم٤مهت٤م، وًمٕم٥م قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 هٜم٤مك ويم٤من صقر هل اًمتل اًمٚمٕم٥م يتٕم٤مـملم أن ًمٚمٌٜم٤مت أب٤مح طمٞمٜمام ط اًمرؾمقل

 رء قمغم أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم اًمٌٜم٧م شمتٛمرن أن وهل أٓ اإلسم٤مطم٦م، هذه ُمـ واوح٦م طمٙمٛم٦م

 سمٕمض ضمقاز احلدي٨م هذا ُمـ أظمذٟم٤م ومٜمحـ اعمٜمزل، سمتدسمػم اًمٞمقم يًٛمك سمام يتٕمٚمؼ مم٤م

 .ُمٗمًدة أج٦م ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م أن دون ًمألُم٦م ُمّم٤مًمح ُمٜمٝم٤م يؽمشم٥م اًمتل اًمّمقر

 اًمرسمٞمع طمدي٨م وهق آظمر، طمديث٤مً  هٜم٤مك أن إمم إؿم٤مرة احلدي٨م هذا ُمثؾ ُمـ ىمٚمٜم٤م

ة ُمٕمقذ، سمٜم٧م : ىم٤مًم٧م أنّم٤مري٦م، وهل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صح٤مسمٞم٤مت ُمـ وم٤موٚم٦م اُمرأ

 ُمـ اًمٚمٕم٥م اًمّمٖم٤مر ًمألـمٗم٤مل ٟمّمٜمع ويمٜم٤م قم٤مؿمقراء، يقم وأـمٗم٤مًمٜم٤م أوٓدٟم٤م ٟمّمقم يمٜم٤م

 .اإلومٓم٤مر زُمـ طمتك واًمنماب، اًمٓمٕم٤مم قمـ هب٤م ٟمِمٖمٚمٝمؿ اًمٕمٝمـ

 احلديثلم هذان ُمـ ومٜم٠مظمذ قم٤مئِم٦م، ًمٕم٥م سمحدي٨م وصمٞمؼ سم٥ًٌم ويتّمؾ يٜمٗمذ ومٝمذا

 سمٕمض ذم اؾمتٕمامهل٤م جيقز جمًٛم٦م صقراً : أي أصٜم٤مُم٤ًم، يم٤مٟم٧م ًمق طمتك اًمّمقرة أن

 .ُمٗمًدة ورائٝم٤م ُمـ وًمٞمس ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م اًمتل احل٤مٓت

راً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ذًمؽ قمغم ًر، ُمرا  ُمـ اؾمتٖمؾ هذا اًمتٚمٗم٤مز أن ًمق: ٟم٘مقل ٟمزال وٓ وشمٙمرا

 .ويمٌػمة مج٦م ُمّم٤مًمح آؾمتٖمالل هذا وراء ُمـ ًمؽمشم٥م اًمنميٕم٦م، سم٠مطمٙم٤مم هتتؿ إدارة

 اعمًٚمٛملم، ُمـ اعم١مًمٗم٦م إًمقف سمقاىمع صٚم٦م ًمف ضمداً  ه٤مُم٤مً  ُمثالً  ذًمؽ قمغم أضب أن٤م

 يٕمقدون صمؿ احلرام اهلل سمٞم٧م إمم حيجقن اًمٙم٤مومرة، اًمٙمٗم٦م هذه ُمٜمٝمؿ ٟمٕمرف ومٜمحـ

 وُم٤م: احل٩م ُمـ رضمع أن سمٕمد ًمّم٤مطمٌف ىم٤مل اًمذي إقمرايب ذًمؽ ىمقل قمٚمٞمٝمؿ ويٓمٌؼ
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 شمٞمتل شمٞمتل» :قم٤مُمٞم٦م يمٚمٛم٦م ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م وي٘مقًمقن. اإلسمؾ طمج٧م وًمٙمـ طمجج٧م

 .شإضمٞمتل رطمتل ُمثٚمام

 آؾمتٕمداد يًتٕمدون ٓ أوًٓ  ٕهنؿ حي٩م: مل سمس وُمت٤مقم٥م أُمقال أنٗمؼ هق: يٕمٜمل 

 أن ومٚمق ُمٕمٚمقم، هق يمام اإلؾمالم أريم٤من ُمـ ريمـ وهل اًمٗمريْم٦م هذه عمثؾ اعمٓمٚمقب

 أن يٛمٙمـ ٓ اًمتل اًمقاضم٤ٌمت سمٕمض اعمًٚمٛملم ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٚمٗم٤مز شمٌٜم٧م إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م

 أهنؿ ًمق أتّمقر وم٠من٤م اًمتٚمٗم٤مز، وهق أٓ سمف اسمتٚمقا  ُم٤م سمقاؾمٓم٦م إٓ اعمًٚمٛملم يمؾ يتٕمٚمٛمٝم٤م

 أو احل٩م ذم ؾمقاء احلرام اعمًجد إمم دظمؾ أنف ُمثالً  يّمػ ومٝمق قم٤مح٤ًم، رضمالً  اظمت٤مروا

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمٕمٛمرة، ذم

 احلٙمؿ ومٞمف يتٛمٞمز ٓ اًمذي اخلٚمٞمط هبذا وًمٞمس وطمده، إؾمقد سم٤محلجر يٌدأ

 ٟمحـ ضمٚمًٜم٤م ًمق أطمٙم٤مُم٤مً  اًمتٚمٗمزيقن قمغم واعمتٗمرضمقن اًمٜمٔم٤مرة يتٕمٚمؿ ومٝمٜم٤م اًمنمقمل،

 جيديف اًمذي اإلضمداء ذًمؽ جيدي ٓ ٟمٕمٚمٛمٝمؿ، ـمقيٚم٦م ؿمٝمقر أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٗم٘مف ٟمدرس اًمذيـ

 .يمٚمٝم٤م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ وم٘مس ذًمؽ وقمغم اًمتٚمٗم٤مز، ذم يروٟمف اًمذي اعمٜمٔمر هذا

 طمٞم٨م ُمٜمحرف، إطمراُمٝمؿ... إؾمػ ُمع احلج٤مج أيمثر احل٩م ذم ٟمراهؿ ُم٤م يمثػماً 

 ذم وم٘مط ينمع إٟمام اًمٕمٚمؿ وـمالب اًمٕمٚمامء يٕمٚمؿ يمام وهذا إجٛمـ، يمتٗمٝمؿ قمـ يٙمِمٗمقن

 ُمـ ظم٤مص٦م احلج٤مج سمٕمض طمتك احل٩م ـمٞمٚم٦م هؿ وم٘مط، اًم٘مدوم وـمقاف اًمٓمقاف أثٜم٤مء

 ..حيس وٓ يمتٗمف، حيؽمق اًمٌٞمض اًمِم٘مر ٟمحـ ضمٜمًٜم٤م

 َي٤مًمٓمف ٓ حمْم٤ًم، ظمػماً  ظمػمه٤م ًمٙم٤من اًمتٚمٗم٤مز ذم اًمدروس هذه أقمٓمٞم٧م ومٚمق :اًمِمٞمخ

 اًمًٞمدة ًمٕم٥م وم٤مئدة ُمـ سمٙمثػم أيمثر اًمّمقرة هذه ُمثؾ ُمـ اًمٗم٤مئدة وًمٙم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ذ

 .هب٤م إـمٗم٤مل يٚمٝملم يمـ اًمتل اًمٚمٕم٥م أو قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 آظمر رء سم٘مل أو اهلل، ؿم٤مء إن ؾم١ماًمؽ قمـ ضمقاسمؽ أقمٓمٞم٧م زقمٛمل ذم: وم٢مذاً 

 قمٜمدك؟

  (33:  35: 23/   275/  واًمٜمقر اهلدى) 





 األطفال ألعاب
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 ظائشة حديث دم تدخؾ هؾ األشقاق، دم تباع افتل هذه افؾعب

 ظـفا؟ اهلل ريض

 ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم شمدظمؾ هؾ إؾمقاق، ذم شم٤ٌمع اًمتل هذه اًمٚمٕم٥م :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمٝم٤م؟ اهلل

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 شمدظمؾ؟ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .حمرُم٦م أبدًا، :اًمِمٞمخ

 ..جمًٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

ي٤مه٤م ذم وحتٛمؾ اًمٙمٗم٤مر، صٜمع وُمـ جمًٛم٦م :اًمِمٞمخ  جمقهنؿ، أظمالىمٝمؿ، ـمقا

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ٓ وهذا سمٞمقشمٜم٤م، إمم اًمٕمدوى سمٓمريؼ ذًمؽ ومٞمٜم٘مٚمقن.. شمؼمضمٝمؿ

 .سمٞمتل حمكم صٜمع ط اًمرؾمقل أضم٤مزه٤م اًمتل اًمٚمٕم٥م وسمٕمديـ أوًٓ، هذا

 .وـمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 سمٞمتل.. وـمٜمل ُمـ أوٞمؼ ٓ. وـمٜمل :اًمِمٞمخ

 ...و وإنػ ًمٚمٕمٞمقن اًمدىمٞم٘م٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه ومٞمٝم٤م وُم٤م. سمٞمتل :ُمداظمٚم٦م

 .إؿم٘مر واًمِمٕمر اًم٘مّمػم اًمٚم٤ٌمس وهذا :اًمِمٞمخ

  (33:  42: 51/ 431/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ظذ افبالشتقؽقة األفعاب فصـاظة ذـة دم افعؿؾ حؽؿ ما

 احلققاكات؟ أصؽال

 أؿمٙم٤مل وهل اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م إًمٕم٤مب ًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 احلٞمقاٟم٤مت؟

.. ُمتٙمررة أؾمئٚم٦م شمقضمٝمقا  ٓ.. ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك هذا قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 ُمع يٚمت٘مل يمٚمف سم٘مٚمٞمؾ ىمٌٚمف واًمذي ؾم١مال هذا يمؾ ُمتحدة، واعمٕم٤مين ُمتٖمػمة إًمٗم٤مظ

 [.1:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م خم٤مًمٗم٦م

 سمٞم٧م ذم إٓ.. سمٞمتٞم٤مً  إٓ صٜمٕمٝم٤م جيقز ٓ هذه إـمٗم٤مل وأخٕم٤مب هذه اًمدُمك هٜم٤م

 صٜمٕمٝم٤م أُم٤م قم٤مئِم٦م سمحدي٨م متًٙم٤مً  أو اٟمٓمالىم٤مً  ذًمؽ صٜمع ُمـ ُم٤مٟمع ومال اعمًٚمؿ

 ًمٚمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمد ومٞمف صٜمٕمٝم٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم سمٞمقت ذم وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م هب٤م واعمت٤مضمرة

 ومال اإلؾمالم ذم اعمحرُم٤مت أؿمد ُمـ ؿمؽ سمال ومٝمذا وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وقم٤مداهتؿ وٕذواىمٝمؿ

 .ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ ُم١مُمـ اًمنميم٦م ههذ ُمثؾ ذم يٕمٛمؾ أن جيقز

  (33: 48: 36/ 733/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتصاوير حؽؿ هلا هؾ األضػال فعب

 ؟[اًمتّم٤موير طمٙمؿ ذم شمدظمؾ هؾ إـمٗم٤مل ًمٕم٥م] :ُمداظمٚم٦م

 هل واًمتل ًمٚمٌٜم٤مت اعم٤ٌمطم٦م اًمٚمٕم٥م ُمرة، ُمـ أيمثر هذا ذيمرت أن٤م ؿمؽ، ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمٌٞم٧م ذم اعمّمٜمققم٦م أو اًمٌٞمتٞم٦م، اًمٚمٕم٥م هل إٟمام ذيمره اح٤مر قم٤مئِم٦م طمدي٨م ومٞمٝم٤م ُمًتٜمدٟم٤م

ًٓ  اًمٖمرب سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل اًمٚمٕم٥م هذه وًمٞم٧ًم واًم٘مامش اخلرق ُمـ ًٟم٤م أؿمٙم٤م  وأخقا

 ُمـ أـمقل ـمقًمف صٜماًم  حتٛمؾ اًمّمٖمػمة اًمٗمت٤مة أن أطمٞم٤مًٟم٤م رأج٧م وًم٘مد آٟمًٗم٤م، ؾمٛمٕمتؿ يمام

 هذه وًمٞم٧ًم جيقز، ٓ وهذا إصٜم٤مم هل وهذا ظمٗمٞمػ، اًمٌالؾمتٞمؽ ُمـ ٕنف اًمٌٜم٧م:

 ًمٚمٌٜم٤مت اًمٚمٕم٥م إسم٤مطم٦م ذم إن قم٤مئِم٦م، ًمٚمًٞمدة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمٝم٤م اًمتل اًمٚمٕم٥م
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 يتٕمٚمؼ مم٤م رء قمغم شمتٛمرن أن قمغم اًمٌٜم٧م متريـ اعمٜمزل، سمتدسمػم اًمٞمقم يًٛمك مم٤م رء

 جمرد وًمٞمس اًمٖم٤مي٦م هق هذا ذًمؽ، وٟمحق زر وشمريمٞم٥م واخلٞم٤مـم٦م اعمالسمس سمتٗمّمٞمؾ

 هل اًمٚمٕم٥م اًمٙمٗمر، سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل إصٜم٤مم هذه سمٛمثؾ سمٞمقشمٜم٤م ٟمزيـ طمتك قم٨ٌم،

 رء اًمّمٖم٤مر اًمٌٜم٤مت هلذه شمّمٜمع إم أم اًم٧ًم.. إظم٧م.. إم اًمٌٞم٧م ُمـ شمٜمٌع اًمتل

 .آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذٟم٤م مم٤م رء قمغم شمتٛمرن ًمٙمل اًمٚمٕم٥م هذه ُمـ

 قم٤مداهتؿ اًمٚمٕم٥م هذه سمقاؾمٓم٦م إًمٞمٜم٤م يّمدرون اًمٙمٗم٤مر أن هذا إمم يْم٤مف

 هل٤م اًمٌٜم٧م اًمٚمٕم٦ٌم أو اًمدُمٞم٦م دمدون إطمٞم٤من يمثػم ذم ُمثاًل  ومٝمؿ وأظمالىمٝمؿ، وشم٘م٤مًمٞمدهؿ

 هذه سمٛمثؾ اًمتِمٌف ُمـ صٖمرهـ ُمٜمذ اًمٌٜم٤مت ومتت٠مثر يم٤مًمٖمالم، هٜم٤م إمم ُم٘مّمقص ؿمٕمر

 ٟمّمػ إمم ايمت٧ًم ىمد واًمٌٜم٧م أوروسم٤م ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم شم٠ميت ًمٕمٌٝم٤م، قمغم شمرسم٧م اًمتل اًمٚمٕم٥م

 شم٠ميت وهٙمذا اًم٤ًمىملم، طمتك يًؽم اًمذي اًمٓمقيؾ اًمٗمًت٤من[ شمٚمٌس] ٓ ومٝمل اًمٗمخذيـ

 إًمٕم٤مب هذه عمثؾ سم٢مدظم٤مًمٜم٤م ٟم١ميده٤م صمؿ هن٤مًرا ًمٞماًل  ٟمح٤مرهب٤م اًمتل سم٤معمٗم٤مؾمد إًمٕم٤مب هذه

 اًمٚمٕم٥م هل هذه ًمٞم٧ًم ُمرظمّم٦م، ًمٕم٥م هذه أن سمدقمقى اعمًٚمٛم٦م سمٞمقشمٜم٤م إمم اًمٚمٕم٥م أو

 .وسمٞمقشمٜم٤م وشم٘م٤مًمٞمدٟم٤م قم٤مداشمٜم٤م ُمـ شمٜمٌع اًمتل اًمٚمٕم٥م وإٟمام اعمرظمّم٦م

 (33:32:33/ 1 – ضمدة ومت٤موى)

 فألضػال مصقرة ـتب ضباظة حؽؿ

 ضمقاز قمغم ًمألـمٗم٤مل ُمّمقرة يمت٥م ـم٤ٌمقم٦م ضمقاز ىم٤مؾمقا  اًمٕمٚمامء سمٕمض] :اعمٚم٘مل

 [اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م

 اهلل ينمح وأن أوًٓ، اًمّمقاب هق يٙمقن أن أرضمق ؿمٞمئ٤مً  ًمؽ أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .اًم٘مقل هلذا ظم٤مص٦م أن٧م وصدرك قم٤مُم٦م، اًم٤ًمُمٕملم صدر

 قمٝمد طمدي٨م أنؽ وسمخ٤مص٦م هب٤م، قمٚمؿ قمغم شمٙمقن أن جي٥م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك

 إيِن   ﴿ اعم١مُمـ فمـ فمٜمل يٙمقن أن وأرضمق فمٜمل ذم يدظمؾ مل يٕمٜمل شمزال وٓ سم٤مإلؾمالم،

٤مسمِٞمَفْ  ُُمالٍق  َأين   فَمٜمَٜم٧ُم  ًَ  وأرضمق وم٠مفمـ ،[12، 13:احل٤مىم٦م﴾ ]َراِوٞم٦َمٍ  قِمٞمَِم٦مٍ  ذِم  وَمُٝمقَ * طِم
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 دظمؾ مم٤م رء يداظمٚمف مل إؾمالُمؽ يٙمقن أن اعم١مُمـ فمـ فمٜمل يٙمقن سم٠من اًم٘مقل أقمٞمد

 وطمٞم٤مً  يم٤من اًمذي -اًمًالم قمٚمٞمف- قمٞمًك ديـ قمـ اًمٖمري٦ٌم إؿمٞم٤مء ُمـ اًم٘مديؿ ديٜمؽ

 اومؽمىم٧م» :ىمقًمف اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ذيمر ىمد ط اًمٜمٌل أن شمٕمٚمؿ ٕنؽ اًمًامء: ُمـ

 وؾمتٗمؽمق ومرىم٦م، وؾمٌٕملم اصمٜمتلم قمغم واًمٜمّم٤مرى ومرىم٦م، وؾمٌٕملم إطمدى  قمغم اًمٞمٝمقد

 رؾمقل ي٤م هل ُمـ: ىم٤مًمقا  ،شواطمدة إٓ اًمٜم٤مر ذم يمٚمٝم٤م ومرىم٦م: وؾمٌٕملم صمالث قمغم أُمتل

 اًمتل هل» :ىم٤مل: ُمٗمنة إظمرى ،شاجلامقم٦م» :جمٛمٚم٦م إطمدامه٤م: روايت٤من هٜم٤مك اهلل؟

 ٓ أن شمِمٝمد ويمٚمٝم٤م إؾمالُمٞم٦م، ويمٚمٝم٤م ومرق هٜم٤مك وم٢مذاً  ،شوأصح٤ميب قمٚمٞمف أن٤م ُم٤م قمغم شمٙمقن

 قمٚمٞمٝم٤م شمتٛمٞمز يمٚمٝم٤م اًمٗمرق هذه ُمـ واطمدة ومرىم٦م ًمٙمـ اهلل، رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل

 هذا ؾمٛمٕمؽ ـمرق أو ىمرأت أنؽ سمد ٓ أنف أفمـ وم٠من٤م اًمٜم٤مضمٞم٦م، اًمٗمرىم٦م هل سم٠مهن٤م مجٞمٕمٝم٤م

 .احلدي٨م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 يمذًمؽ؟ أخٞمس :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ضمداً  طمريّم٤مً  شمٙمقن أن ومٞمج٥م اإلؾمالم ذم قمٝمد طمدي٨م أنؽ سم٤مقمت٤ٌمر وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 دم ُمـ اًمذئ٥م سمراءة سمريء ُمٜمف واإلؾمالم اإلؾمالم، سم٤مؾمؿ رء يداظمٚمؽ ٓ أن ضمداً 

 يمؾ قمغم جي٥م اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٘مقاقمد ومٛمـ ىمدياًم، ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  يمام يٕم٘مقب، اسمـ

 إذا أنف: اًمت٤مًمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م يتذيمر أن سم٤مإلؾمالم قمٝمد طمدي٨م يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م

 :-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يمٛمثؾ ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ضمزئٞم٤مت حترم قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك يم٤من

 ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن يُمٚمػ صقرة صقر ُمـ» ،شاعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» ،شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ»

 حتريؿ قمغم اًمدًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م يمٚمٝم٤م اًمٜمّمقص هذه ،شسمٜم٤مومخ هق وُم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اًمروح

 اؾمتخراج جيقز وٓ قمٚمٞمٝم٤م، اعمح٤مومٔم٦م جي٥م اًمٙمٚمٞم٦م هذه ُمّمقر، يمؾ وًمٕمـ صقرة يمؾ

 اًمٜمص قمٜمد وٟم٘مػ ومٜمخّمص اًمٕم٤مم، اًمٜمص هذا َيّمص اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م أضمزاء

 اًمتل إـمٗم٤مل ومٚمٕم٥م اؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم، أو ىمٞم٤مؾم٤مً  قمٜمدٟم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمف ٟمزيد ٓ اعمخّمص،

 -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م هق إسم٤مطمتٝم٤م ذم دًمٞمٚمٜم٤م قمٜمٝم٤م، ؾم٠مخ٧م
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 ضمقاري، سمٜم٤مت إزم ينب ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمث٤مسم٧م

 سمٞمٜمٝم٤م ووضمد ًمٕمٌٝم٤م، سملم ومقضمده٤م ط اًمرؾمقل يقُم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م ودظمؾ سمٌٜم٤ميت، ُمٕمل ومٞمٚمٕمٌـ

 ي٤م: ىم٤مًم٧م ،ش!ضمٜم٤مطم٤مت؟ ًمف ومرس هذا؟ ُم٤م قم٤مئِم٦م، ي٤م» :ىم٤مل ضمٜم٤مطم٤مت، هل٤م ومرؾم٤مً 

 أضمٜمح٦م: ذوات يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ أن يٌٚمٖمؽ أخؿ اهلل، رؾمقل

 اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص ُمع ًمٌ٘مٞمٜم٤م احلدي٨م هذا ًمقٓ هل٤م، إىمراراً  وحٙمف ويم٤من ومْمحؽ،

 اًمٌٜم٤مت، ًمٕم٥م ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٜمد ٟم٘مػ أن اًمٌٜم٤مت، ًمٕم٥م اؾمتثٜمٞمٜم٤م وُم٤م مت٤مُم٤ًم،

 وأن قمٜمٝم٤م، ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمٚمٕم٥م هذه وسملم اًمٚمٕم٥م، شمٚمؽ سملم ُمٗم٤مرىم٤مت ومٜمالطمظ

 طمزم، اسمـ ىمقًم٦م سمٌٕمض ٟم٘مقل ٟمحـ قم٤مئِم٦م، اًمًٞمدة ًمٕم٥م قمغم ي٘مٞمًقهن٤م اًمٜم٤مس سمٕمض

 يتٌٜمك يم٤من أنف شمٕمٚمؿ ًمٕمٚمؽ طمزم اسمـ ٕن طمزم: اسمـ ىمقًم٦م سمٌٕمض أىمقل، ح٤م واٟمتٌف

 اًمٔم٤مهري؟ اعمذه٥م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 قمٜمف؟ ؿمٞمئ٤مً  ىمرأت سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مٞم٤مس يٜمٙمر أنف فم٤مهريتف وُمـ آه، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ومٝمق ًمذًمؽ، يتٜمٌف أن دون اًم٘مٞم٤مس ذم ي٘مع أن أطمٞم٤مٟم٤مً  يْمٓمر هق يم٤من وإن :اًمِمٞمخ

 ويمثػماً  يمثػماً  سمف وحيتجقٟمف ويًتٕمٛمٚمقٟمف اًم٘مٞم٤مس، ي٘مررون اًمذيـ ظمّمقُمف جي٤مدل طمٞمٜمام

 هذا: ي٘مقل يمٚمٞمِم٦م، خمتقُم٦م، قم٤ٌمرة يم٠مهن٤م قمٜمده ص٤مرت سمٕم٤ٌمرة جي٤مدهلؿ يم٤من ضمدًا،

 وم٠من٤م اًم٤ٌمـمؾ، قملم ُمٜمف هذا ًمٙم٤من طمؼ: ُمٜمف يم٤من وًمق سم٤مـمؾ، يمٚمف واًم٘مٞم٤مس ىمٞم٤مس،

 ُمع وًمٙمٜمٜم٤م اًم٘مٞم٤مس، ٟم٘مر ٟمحـ اًم٘مٞم٤مس، ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ إظمػمة، اجلٛمٚم٦م ُمٜمف يٕمجٌٜمل

 ذم اإلٟم٤ًمن يتقؾمع أن اًم٘مٞم٤مس وًمٞمس ضورة، اًم٘مٞم٤مس: ي٘مقل اًمذي اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 اًمٙمت٤مب ذم إطمٙم٤مم ُمـ اًمٌٞم٤من ُمـ ضم٤مءهؿ ومام اًمٜم٤مس قمغم واًمتٙمثػم إطمٙم٤مم شمًٌٞمط

 .أطمٙم٤مم هل٤م اًميورات ًمٙمـ يٙمٗمٞمٝمؿ، واًمًٜم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .آه :اًمِمٞمخ

 (33:  39:  23/ 525/واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ افبالشتقؽقة األفعاب فصـاظة ذـة دم افعؿؾ حؽؿ ما

 احلققاكات؟ أصؽال

 أؿمٙم٤مل وهل اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م إًمٕم٤مب ًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 احلٞمقاٟم٤مت؟

.. ُمتٙمررة أؾمئٚم٦م شمقضمٝمقا  ٓ.. ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك هذا قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 ُمع يٚمت٘مل يمٚمف سم٘مٚمٞمؾ ىمٌٚمف واًمذي ؾم١مال هذا يمؾ ُمتحدة، واعمٕم٤مين ُمتٖمػمة إًمٗم٤مظ

 [.1:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م خم٤مًمٗم٦م

 سمٞم٧م ذم إٓ.. سمٞمتٞم٤مً  إٓ صٜمٕمٝم٤م جيقز ٓ هذه إـمٗم٤مل وأخٕم٤مب هذه اًمدُمك هٜم٤م

 صٜمٕمٝم٤م أُم٤م قم٤مئِم٦م سمحدي٨م متًٙم٤مً  أو اٟمٓمالىم٤مً  ذًمؽ صٜمع ُمـ ُم٤مٟمع ومال اعمًٚمؿ

 ًمٚمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمد ومٞمف صٜمٕمٝم٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم سمٞمقت ذم وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م هب٤م واعمت٤مضمرة

 ومال اإلؾمالم ذم اعمحرُم٤مت أؿمد ُمـ ؿمؽ سمال ومٝمذا وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وقم٤مداهتؿ وٕذواىمٝمؿ

 .ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ ُم١مُمـ اًمنميم٦م ههذ ُمثؾ ذم يٕمٛمؾ أن جيقز

  (33: 48: 36/ 733/ واًمٜمقر اهلدى)



 التحييط
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 احلققاكات حتـقط حؽؿ

٤مئؾ ومٕمك احلٞمقاٟم٤مت حتٜمٞمط طمٙمؿ هق ُم٤م :اًًم   وهمػمه٤م؟ يم٤ٕم

 ومٗمٞمف طمل، وهق ًمٚمحٞمقان اًمتحٜمٞمط يم٤من إذا أنف :اجلقابو هذا قمـ اًم١ًمال يمثر :اًمِمٞمخ

  .أقمٚمؿ ومٞمام ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ومال اعمقت سمٕمد يم٤من وإن جيقز، ومال شمٕمذي٥م،

 (... :3:  22/  21/  واًمٜمقر اهلدى)

 ـقطافتح حؽؿ

 اًمتحٜمٞمط؟ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمتحٜمٞمط؟ :اًمِمٞمخ

 ..اًمٓمٞمقر حتٜمٞمط :ُمداظمٚم٦م

 أدري ٓ وأن٤م اًمتحٜمٞمط يم٤من إذا: وٟم٘مقل هذا، قمـ يمثػماً  ؾمئٚمٜم٤م ٟمحـ واهلل ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 ٓ ضم٤مئز أُمر ومٝمق احلٞمقان شمٕمذي٥م ورائف ُمـ يؽمشم٥م ٓ اًمتحٜمٞمط يم٤من إذا هل، يمٞمػ اًمّمٜم٤مقم٦م هذه

 ومٛمٕمروف ًمف، شمٕمذي٥م احلٞمقان حتٜمٞمط وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من إذا أُم٤م ُمٜمف، يٛمٜمع ُم٤م اًمنمع ذم يقضمد

 سمف وصؾ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٙم٤مُمؾ ذقمٜم٤م ومْم٤مئؾ ُمـ وهذا اًمنمع، ذم ُمٜمٝمل احلٞمقاٟم٤مت شمٕمذي٥م أن

ُمر  ومٝمذا ،شُمٞمتتلم؟ متٞمتٝم٤م أن أتريد» :سمٕمض أُم٤مم سمٕمْمٝم٤م شمذسمح أٓ اًمذسم٤مئح ذسمح ذم اًمٕمٜم٤مي٦م إمم ٕا

 ٟمّمقص ُمـ أقمٚمؿ ومٞمام أضمد ومال شمٕمذي٥م اًمتحٜمٞمط ذم يٙمـ مل إذا وًمٙمـ احلٞمقان، شمٕمذي٥م قمـ هنل

ٜم٦م  .ذًمؽ يٛمٜمع ُم٤م اًمٙمت٤مب قمـ ومْمالً  اًًم

: ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م.. أرضمح يم٠مين وأن٤م اعمقوقع هذا ٟمٗمس ذم صم٤مٟمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م ٟمْمٞمػ ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ..ط اًمٜمٌل أن

 .ُمِمٞمٝم٤م سمس أرضمح ىمقًمؽ قمغم شمٕمٚمٞمؼ قمٜمدي أن٤م :اًمِمٞمخ

 ..أن٤م.. ًم٤ًمين ؾمح٧ٌم أن٤م ٓ،.. ظمػم اهلل ضمزاك ُمٌم :ُمداظمٚم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ٓ هق اًمّمٞمد طمؼ أو صٞمداً  ص٤مد أنف أذيمر ُم٤م قمغم ُمٕمٜم٤مه ومٞمام ط اًمٜمٌل :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ُمـ رء أو سمح٘مف إٓ أطمديمؿ يّمد

 .صٞمده٤م اًمٕمّم٤مومػم طمدي٨م هذا آه :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ُمـ ويٙمقن طم٘مٝم٤م، سمدون واًمٓمػم احلٞمقاٟم٤مت ًم٘متٚم٧م اًمتحٜمٞمط اًم٤ٌمب ومتحٜم٤م وًمق :ُمداظمٚم٦م

 اعمحٔمقر؟ هذا يرشمٙمٌقا  ٓأ سم٤مب ُمـ هذا اًمتحٜمٞمط يٛمٜمع أو حتٜمط أٓ اًمذرائع ؾمد سم٤مب

 .ُمنموع همػم هذا أن أقمت٘مد وم٠من٤م ؾم٥ٌم سمدون احلٞمقان ىمتؾ هذا إيف، :اًمِمٞمخ

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ٓ ومًقف أُمره اٟمتنم ُمٝمام اًمتحٜمٞمط هذا اًمٌمء، سمٕمض ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م وًمٙمـ :اًمِمٞمخ

ُمر يّمؾ  ُمع شمٗمٜمك ٓ اًمٚمحؿ اح٠ميمقًم٦م احلٞمقاٟم٤مت أن ُم٤مدام احلٞمقان ُمـ اًمٜمقع هذا يٗمٜمك أن سمف ٕا

 .ختٚمػ ٕهن٤م وإُم٤مشمتٝم٤م: ذسمحٝم٤م يمثرة

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٙمالم؟ واوح هٜم٤م إمم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤محلالل، ًمأليمؾ يّم٤مد مم٤م ضمؾ، ُمـ ؾىمِ  حتٜمٞمط أضمؾ ُمـ يّم٤مد ُم٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .قمٜمدي اجلقاب ذم اعمٓم٤مف هن٤مي٦م وهذا أن اعم٠ًمخ٦م وم٢مذا وارد، همػم ومٝمذا وًمذًمؽ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف يٚمزم ٕنف جيقز ٓ هذا: ٟم٘مقل أن أُم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً، جيقز ٓ ومذاك جيقز ٓ هذا ىمٚمٜم٤م إذا :اًمِمٞمخ

٤مد: ٓ اًمٚمحؿ اح٠ميمقل احلٞمقان ٕن وارد: همػم هذا احلٞمقان إسم٤مدة  اإلسم٤مدة ُم٘م٤مسمؾ ُمقضمقد ٕنف ي
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 .اًمتٜم٤مؾمؾ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

صؾ ُمٜمٕمف قمغم دًمٞمؾ ٓ هذا سم٠من: ىمٞمؾ إذا ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ  ذم وٕا

ؿمٞم٤مء  يٜم٤مذم أراه ُم٤م اًم٘مّمد هلذا اًم٘مٚمٞمؾ اًم٘متؾ ومٝمذا اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمام اإلسم٤مطم٦م ٕا

 .اًمنمع

 شمٗمٜمك ٓأ سم٤مب ُمـ سمف اعم٘مّمقد هق هؾ سمح٘مف، إٓ ضم٤مء اًمذي احلدي٨م هؾ ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 أظمرى؟ طمٙمٛم٦م سم٤مب ُمـ أو

٤مؤل ٟمٗمز ذم أن٤م: صم٤مٟمٞم٤مً  هب٤م، أقمٚمؿ واهلل طمٙمٛم٦م قمـ ؾم١مال أوًٓ  هذه :اًمِمٞمخ  طمدي٨م شم

 ..يٕمٜمل وٕمػ ومٞمف يم٠منف سمح٘مف إٓ اًم٘متؾ

 .ؾم٥ٌم همػم ُمـ شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمام ؿمٞمخٜم٤م ي٤م طمدي٨م ذم: احلٚمٌل قمكم

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ..هق يمام ُمٜمٝم٤م ؿمؽ ذم أن٤م هذه احلؼ ىمْمٞم٦م أُم٤م: احلٚمٌل قمكم

 ..هذا اًم٘مقل قمغم :اًمِمٞمخ

 اًم٘متؾ سمف اعم٘مّمقد وأن ؾم٥ٌم، ُمثالً  اعمت٤مضمرة أن ي٘م٤مل أٓ :ؾم١مال وهٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م: احلٚمٌل قمكم

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا ي٘م٤مل قمٜمف، اعمٜمٝمل هذا ورائف، ُمـ وم٤مئدة ٓ اًمذي ًمٚمٕم٨ٌم

 قم٨ٌم؟ هق هؾ هذا ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .قمٌث٤مً  ًمٞمس أنف: أىمقل ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 قمٌث٤مً  ىمتالً  ومٚمٞمس سمف، ًمٞمت٤مضمروا يّمٜمٕمقٟمف: يٕمٜمل ُمت٤مضمرة، هذا أن أىمقل أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .هٙمذا ويرُمك

ؾمتٜم٤ٌمط، سمٓمريؼ إٓ يٛمٜمع رء اًمٕمٛمؾ هذا ُمثؾ ذم ٟمرى ُم٤م ٟمحـ طم٤مل يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ  ٓا
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ؾمتٜم٤ٌمط وـمريؼ تٚمزم ٓ اإلح٤مح وهذا آٟمٗم٤مً، إًمٞمف أخٛمح٧م ُم٤م هق ٓا ؾ ىمٓمع ًي  احلٞمقاٟم٤مت هذه ًٟم

٥ٌم ُمٜمٝم٤م يّم٤مد ُم٤م ًم٘مٚم٦م  .اًمتحٜمٞمط هذا سًم

 .أقمٚمؿ واهلل: ٟم٘مقل وظمت٤مُم٤مً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 احلٞمقاٟم٤مت هذه رأج٧م أنؽ اًم١ًمال هذا قمغم محٚمؽ اًمذي أن ؿمؽ وٓ :اًمِمٞمخ

 .أُم٤مُمؽ اعمحٜمٓم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ اًم١ًمال، ًمذًمؽ شم٤مسمٕم٤مً  أو ُمًت٘مالً  ؾم١مآً  يٙمقن أن إُم٤م أود ومٙمٜم٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمدار ص٤مطم٥م حيي أن يٜمٌٖمل

 .أمحد أبق :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٙم٤من :اًمِمٞمخ

 !أمحد أب٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 !أجقه :ُمداظمٚم٦م

 .شمٕم٤مل :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم :ُمداظمٚم٦م

 .اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ىمؾ قمغم ُم٘مرون يٙمقن أن أود يمٜم٧م أين مج٤مل ٕظمٞمٜم٤م أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ  قمـ ؾم١ماًمف ُمع ٕا

 أن: احل٤مضيـ قمغم َيٗمك ٓ يمام أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك شمٚمٝمل، وم٢مهن٤م اعمّمٚملم أُم٤مم شمقوع ٓأ اًمتحٜمٞمط

ل  أُمٞمٓمل» :ي٘مقل ومت٤مرة يٚمٝمٞمف، ُم٤م اعمّمكم ومٞمف يّمكم اًمذي اًمٌٞم٧م ذم يقضمد أٓ هيتؿ يم٤من ط اًمٌٜم

 أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م وائتقين هذه سمخٛمٞمّمتل اذهٌقا » :ي٘مقل شم٤مرة ،شأخٝمتٜمل وم٢مهن٤م هذه شمّم٤مويرك قمٜم٤م
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 اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ ح٤م وشم٤مرة ،شصاليت قمـ شمٚمٝمٞمٜمل أن يم٤مدت -وراي٦م وذم- أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ

ٚم٦م ُمـ شمزحيٝم٤م أن سملم وم٠من٧م وشمٖمٓمٞمتٝمام، سمتخٛمػممه٤م وم٠مُمر اًمٙمٌش ىمرين ووضمد  ذم وٕمٝم٤م اًم٘م

 .اخلٚمػ

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ يٗمتح اهلل :ُمداظمٚم٦م

  (33: 53: 12/ 821/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (33: 55: 23/ 821/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33: 56: 33/ 821/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؟افبققت دم ؽرها أو ادحـطة افطققر وضع جيقز هؾ

 وإُم٤م ضمٝمالً  إُم٤م هذا ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ًمقىمقع وًمٙمـ يتٙمرر ىمد هذا: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

ٞمقت؟ ذم همػمه٤م أو اعمحٜمٓم٦م اًمٓمٞمقر ووع جيقز هؾ: شم٤ًمهالً   اًم

 سم٠مس ومال يٛمقت أن سمٕمد حيٜمط وإٟمام ًمٚمحٞمقان شمٕمذي٥م ومٞمف ًمٞمس اًمتحٜمٞمط يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 سمٌمء احلٞمقان هب٤م يتٕمرض ـمري٘م٦م هٜم٤مك شمٙمقن وم٘مد اًمتحٜمٞمط ـمري٘م٦م طم٘مٞم٘م٦م أدري ٓ وأن٤م سمذًمؽ،

 يمت٥م اهلل إن: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اعمٕمروف ًمٚمحدي٨م ذقم٤مً  جيقز ٓ وهذا اًمتٕمذي٥م ُمـ

ٜمقا  ذسمحتؿ وم٢مذا رء يمؾ ذم اإلطم٤ًمن  وًمٞمحد اًم٘متٚم٦م، وم٠مطمًٜمقا  ىمتٚمتؿ وإذا اًمذسمح٦م، وم٠مطم

 ًمٚمحٞمقان شمٕمذي٥م سمٕمْمٝم٤م ذم اًمتحٜمٞمط ُمـ أنقاقم٤مً  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذاش ذسمٞمحتف وًمػمح ؿمٗمرشمف أطمديمؿ

 وإٟمام اًمتّمقير سم٤مب ُمـ ًمٞمس هذا ٕن ُمٜمف: ُم٤مٟمع ومال ذًمؽ ذم شمٕمذي٥م ٓ يم٤من إذا أُم٤م جيقز، ومال

 ضم٤مئز ومٝمق ظمٚم٘مف، ذم صٜمع ومٞمام وضمؾ قمز اهلل إشم٘م٤من قمغم يذيمر وسمام اهلل ظمٚمؼ سمام اًمتٛمتع سم٤مب ُمـ

 .اًمنمط هبذا إذاً 

 (33:19:33/ب14: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 ملغاهدة الضياحة

 األثزية التناثيل
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 وحؽؿ باآلثار تسؿك افدول بعض دم متاثقؾ وجقد حؽؿ

 افتصاوير مسائؾ بعض ظذ وافؽالم زيارهتا

ه ُم٤م] طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  اهل٤مًمٙم٦م إُمؿ أومٙم٤مر ُمـ اعمًٚمٛملم سمالد سمٕمض ذم[ ٟمرا

ئٚم٦م وطمْم٤مرهتؿ  زي٤مرهت٤م طمٙمؿ وُم٤م اهلقل، وأيب اًمٗمراقمٜم٦م يم٠مصٜم٤مم..يم٤مٕصٜم٤مم اًمزا

 واًمٕمؼمة؟ آشمٕم٤مظ سم٘مّمد وُمِم٤مهدهت٤م

[ شمدظمؾ] وهل وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٙمٗم٤مر قم٤مدة هل إصٜم٤مم اخت٤مذ أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 ُم١ميمدة ضم٤مءت اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م شمٕمرومقن اًمتل اًمّمقر قمـ اًمٜمٝمل يِمٛمٚمٝم٤م ومٞمام

 إطم٤مدي٨م هذه ذم اظمتٚمٗمقا  ىمد واًمٕمٚمامء واؾمتٕمامهل٤م، ىمٜمٞمتٝم٤م وقمـ شمّمقيره٤م قمـ ًمٚمٜمٝمل

: أي اعمجًٛم٦م، اًمّمقر هب٤م اعم٘مّمقد هؾ اًمّمقر، اىمتٜم٤مء وقمـ اًمتّمقير قمـ شمٜمٝمك اًمتل

 سمٕمْمٝمؿ قمٜمٝم٤م يٕمؼم واًمتل جمًٛم٦مً  ًمٞم٧ًم اًمتل اًمّمقر أجْم٤مً  شمِمٛمؾ هل أم وم٘مط إصٜم٤مم

 اًمٙمت٥م ذم أو إوراق قمغم أو اجلدران قمغم شمّمقر اًمتل اًمّمقر وهل هل٤م فمؾ ٓ سم٠مهن٤م

 اًمٜمقوي اإلُم٤مم ذًمؽ ذيمر يمام ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي اًمّمقاب ًمٙمـ اظمتٚمٗمقا  ذًمؽ، ٟمحق أو

 اعمجًؿ ُمٕم٤مً  ٟمققملم شمِمٛمؾ ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م أن ُمًٚمؿ ًمّمحٞمح ذطمف ذم

 اًمذي قم٤مئِم٦م ىمرام طمدي٨م سمدًمٞمؾ ًمف، فمؾ ٓ واًمذي فمؾ ًمف اًمذي.. اعمجًؿ وهمػم

 ىمد وضمده٤م قم٤مئِم٦م سمٞم٧م يدظمؾ أن وأراد ًمف ؾمٗمر ُمـ رضمع ح٤م ط اًمٜمٌل أن يٜمص

ُم٤مً  ٟمّم٧ٌم : ىم٤مل ًمؽ، اؿمؽميتف ىمرام: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م؟ ي٤م هذا ُم٤م: »وىم٤مل يدظمؾ، ومل هل٤م ىمرا

 ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل اعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد أن شمٕمٚمٛمل أخؿ

 وًمٞم٧ًم هل٤م فمؾ ٓ اًمتل اًمّمقر هذه صقروا اًمذيـ: أي اعمّمقرون ه١مٓءش ظمٚم٘متؿ

 اًمٜمٝمل أن ذم اًمدًٓم٦م سيح طمدي٨م هذا: وم٢مذاً  اًم٘مرام، وهق اًمًت٤مر قمغم ٕهن٤م جمًٛم٦م:

 .هل٤م فمؾ ٓ اًمتل اًمّمقر أجْم٤مً  يِمٛمؾ اًمتّمقير قمـ

 يِمٛمؾش يمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مًمت٤مزم

 يمؾ جمًٛم٦م، همػم أو يم٤مٟم٧م جمًٛم٦م.. هل٤م فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م يم٤مٟم٧م ؾمقاء صقرة يمؾ أجْم٤مً 
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333 

 .اعمالئٙم٦م دظمقل متٜمع اًمّمقر هذه

 وهمػم اعمجًٛم٦م سمٜمققمٞمٝم٤م واًمتامصمٞمؾ إصٜم٤مم اؾمتٕمامل جيقز ومال ذًمؽ وقمغم

 احل٤مًم٦م هذه ذم ومٞمٝم٤م، ُمٗمًدة وٓ راضمح٦م ُمّمٚمح٦م ومٞمف وُم٤م ُمٜمف سمد ٓ ُم٤م إٓ اعمجًٛم٦م

 ذم أطم٤مدي٨م ُمـ أظمذٟم٤مه اًمذي اًم٘مٞمد هبذا سمٕمْمٝم٤م اعمحرُم٦م اًمّمقر ُمـ يًتثٜمك أن يٛمٙمـ

 اًمّمحٞمح، ذم صم٤مسم٧م سمٕمْمٝم٤م أطم٤مدي٨م وهل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م

 .سمٚمٕمٌٝم٤م ُمٕمٝم٤م يٚمٕمٌـ ضمػماهن٤م ُمـ سمٜم٤مت قم٤مئِم٦م إمم ينب ط اًمٜمٌل يم٤من وىمد

 هل٤م اًمتل اًمّمقر سمٕمض اىمتٜم٤مء ضمقاز ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد أن يٜمٌٖمل اًمتل هل اًمٚمٕم٥م ومٝمذه

 ًمٕم٥م ىمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ومٗمل يذيمر، ضر هل٤م وًمٞمس شمذيمر وم٤مئدة

 سمالد ُمـ سم٤مؾمتػماده٤م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم اسمتكم اًمتل اًمٚمٕم٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 أهؾ صٜمع ُمـ ًمٞم٧ًم أوًٓ  ٕهن٤م سم٤مًمدُمك: أو إـمٗم٤مل سمٚمٕم٥م شمٕمرف اًمتل وهل اًمٖمرب

 وشم٘م٤مًمٞمده اعمًٚمؿ اًمٌٞم٧م قم٤مدات قمغم وشمؽمقمرع اًمٌٜم٧م شمٜمِم٠م ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م هذا اًمٌٞم٧م

 حتٛمؾ وومٞمٝم٤م وٟمحقه سم٤مًمٌالؾمتٞمؽ ُمّمٌقسم٦م جمًٛم٦مً  أوروسم٤م ُمـ شم٠ميت اًمٚمٕم٥م هذه هل وإٟمام

 وٓ أظمر سم٤مًمٞمقم وٓ سم٤مهلل ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ إوروسمٞملم قم٤مدات ُمـ يمٌػماً  ىمًامً 

 .ورؾمقًمف اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن

 ىم٤مُمتٝم٤م وهل خلٗمتٝم٤م اًمٌٜم٧م حتٛمٚمٝم٤م وشم٤مرة صٖمػمة شم٤مرة اًمّمقرة شم٠ميت ُمثالً  ذًمؽ ُمـ

 اًمٌالد سمٌٕمض يًٛمقهن٤م ظمراـم٦م هل٤م! ًمٞم٧م ي٤م.. ؿم٤مًمٞمش ؿمٕمر هل٤م هٙمذا جمًٛم٦م ُمٜمٝم٤م أـمقل

 سمٞمقت ذم ٟمدظمٚمٝم٤م واًمٙمٗمر اًمٖمرب قم٤مدات هذه إومخ٤مذ، أصٜم٤مف إمم شمّمؾ شمٜمقرة أو

 قم٤مئِم٦م سمحدي٨م اعم٘مّمقد هق ًمٞمس هذا إـمٗم٤مل، ًمٕم٥م اًمٚمٕم٥م هذه سمٓمريؼ اعمًٚمٛملم

 يد اًمدُمٞم٦م هلذه يريم٥م ظمٞمقط ُمـ.. ظمرق ُمـ سمٞمتٞم٤مً  شمّمٜمع اًمتل هل إٟمام قم٤مئِم٦م ًمٕم٥م أو

 اًمٞمقم يٕمرف ح٤م رء قمغم متٌم اًمٌٜم٧م هلذه ووم٤مئدة متريـ ذًمؽ وذم ذًمؽ وٟمحق ورضمؾ

 .إـمالىم٤مً  هذا ذم ضر ٓ اعمٜمزل، سمتدسمػم

 اًمٜمٌقة سمٞم٧م ذم اًمّمقر شمٚمؽ أب٤مح أو ذًمؽ أب٤مح وضمؾ قمز اهلل أن ضمرم ومال

 ط ٟمٌٞمٜم٤م قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمؼميؾ ومٞمف يٜمزل يم٤من اًمذي اًمٌٞم٧م ذم.. واًمرؾم٤مًم٦م

 وقمٚمٞمف: ىم٤مًم٧م اًمًالم، ي٘مرئؽ ضمؼميؾ هذا! قم٤مئِم٦م ي٤م: »ًمٕم٤مئِم٦م يقم ذات ىم٤مل طمتك
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 شمرى اهلل رؾمقل ي٤م اًمًالم وقمٚمٞمف قمٚمٞمؽ: »صحٞمح٦م رواي٦م وذمش اهلل رؾمقل ي٤م اًمًالم

 ش.ٟمرى ٓ ُم٤م

 اًمرؾمقل رأى ًمق أُم٤م هذه، سمٚمٕمٌٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أذن اًمٌٞم٧م هذا ذم

 ٓ ط اًمٜمٌل أن ضم٤مزُم٤مً  وم٤مقمت٘م٤مدي واًمٌٞمقت إؾمقاق ُمألت اًمتل اًمٚمٕم٥م هذه ط

ءً  هذه اًمّمقر أن قم٤مئِم٦م سمحدي٨م ُمًتِمٝمديـ ىمٚمٜم٤م ٕنٜم٤م سمذًمؽ: يرى  يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ُمـ يًتثٜمك وًمٙمـ اًمتحريؿ ذم ؾمقاء ومٝمل ومقشمقهمراومٞم٦م صقر يم٤مٟم٧م أو يدوي٦م صقر

 .ُمٗمًدة ذًمؽ ذم وًمٞمس راضمح٦م، ُمّمٚمح٦م ومٞمف مم٤م ُمٜمف سمد ٓ ُم٤م ذًمؽ

 جيقز ٓ وًمذًمؽ حتتٝم٤م: خمٗمٞم٦م وم٤معمٗم٤مؾمد آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إًمٕم٤مب هذه أُم٤م

ؤه٤م وٓ سمٞمٕمٝم٤م  .سم٘مٞم٦م اًم١ًمال ذم أن وأفمـ...اعمًٚمٛملم سمٞمقت ذم إدظم٤مهل٤م وٓ ذا

 طمؾ اًمتل إُم٤ميمـ يزوروا أن وٓ إصٜم٤مم سمٞمقت يدظمٚمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز ٓ

 ىم٤مل ويمام ُمرورًا، ُمْمٓمريـ إٓ اإلؾمالم شم٘مدُمقا  اًمذيـ إىمقام سمٕمض ذم اًمٕمذاب هب٤م

، يٛمروا أن اوٓمروا إن أهنؿ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف  وم٢من ومٚمٞمٌٙمقا

: يٌٙمقا  مل  اًمٌالد سمٕمض ذم ىم٤مئٛم٦م آصم٤مره٤م شمزال ٓ ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م ُمّمٞم٦ٌم هذه ٕن ومٚمٞمت٤ٌميمقا

 .اًمٕمرسمٞم٦م

 ومٞمٛمر هٜم٤مك ُمـ ُمروره يم٤من ُمـ ًمٙمـ جيقز ٓ اًمٕمذاب أُم٤ميمـ اإلشمٞم٤من ومت٘مّمد

قم٤مً   . يٙمرهف ُم٤م يّمٞمٌف وأن ينه، ٓ ُم٤م يّمٌٞمف أن ظمِمٞم٦م ها

 (33:14:35/أ37: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 واملعاسف الغياء كتاب
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  افطرب وآالت افغـاء حتريؿ دم افصحقحة األحاديث

 قمدده٤م ضم٤موز وم٘مد ضمدا يمثػمة ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م أن اعمًٚمؿ أظمل اقمٚمؿ

 قمٚمٞمٝم٤م اًمقاىمػ يدل جمٛمققمٝم٤م أن اًمٙمثرة ُمـ ومٝمل اًم٘مٞمؿ، واسمـ طمزم اسمـ قمٜمد اًمٕمنمة

 طمتك ي٘مٞمٜم٤م، ط قمٜمف صم٤مسم٧م اًمتحريؿ وهق ُمتقهن٤م قمٚمٞمف اشمٗم٘م٧م اًمذي ُمْمٛمقهن٤م أن قمغم

 اًم٘م٤مقمدة سمحٙمؿ وذًمؽ طمزم اسمـ زقمؿ يمام ُمٕمٚمقل ُمٜمٝم٤م ومرد يمؾ إؾمٜم٤مد أن ومرض وًمق

 يمام اًمٓمرق سمٙمثرة يت٘مقى اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: واًمٕمٚمامء اعمحدصملم قمٜمد قمٚمٞمٝم٤م اعمتٗمؼ

 طمدي٨م وهمػمه طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمقى وهب٤م احلدي٨م، ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم ُمٗمّمؾ هق

 قمـ ومٞمف ؾم٤مىمف وىمد اًمّمالح، اسمـ قمغم اًمٜمٙم٧م اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذمش اًمرأس ُمـ إذٟم٤من»

 :سم٘مقًمف ظمتٛمٝم٤م صمؿ ،425 – 423/  2 قمٚمٚمٝم٤م وسملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م

 مم٤م ًمٞمس وإٟمف أصال ًمٚمحدي٨م أن قمٚمؿ اًمٓمرق هذه جمٛمقع إمم اعمٜمّمػ ٟمٔمر وإذا» 

 ش..أقمٚمؿ واهلل هذه دون هل٤م ـمرق سم٤مقمت٤ٌمر يمثػمة أطم٤مدي٨م طمًٜمقا  وىمد يٓمرح

 قمغم وأتٙمٚمؿ دىمٞم٘م٤م قمٚمٛمٞم٤م خترجي٤م وأظمرضمٝم٤م طمديث٤م طمديث٤م يمٚمٝم٤م أؾمقىمٝم٤م أن ىمررت يمٜم٧م وىمد

 اًمداًم٦م أخٗم٤مفمٝم٤م وأذيمر اًمنميػ اًمٕمٚمؿ هذا ىمقاقمد طم٥ًم يّمح مل مم٤م ُمٜمٝم٤م صح ُم٤م ممٞمزا  أؾم٤مٟمٞمده٤م

 قمـ وخترج سمذًمؽ ؾمتٙمؼم اًمرؾم٤مًم٦م وأن ضمدا سمذًمؽ ؾمٞمٓمقل اًمٙمالم أن زم سمدا صمؿ ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمغم

طم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ وم٤ميمتٗمٞم٧م هل٤م أردشمف اًمذي احلجؿ  اًم٘مقاقمد طم٥ًم ًمّمحتٝم٤م ُمٜمٝم٤م ؾمت٦م قمغم ٕا

طم٤مدي٨م واطمد، ـمريؼ ُمـ أيمثر ًمف وسمٕمْمٝم٤م ًمذاشمف صحٞمح أيمثره٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر ظمرى وٕا  ٕا

 ُمـ اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م: اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذم اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٜمد قمٚمٞمٝم٤م اإلـمالع ذم اًمراهم٥م جيده٤م

ول اعمجٚمد ُمـ اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمٗمح٤مت ذم اًمِمٞمٓم٤من ُمّم٤مئد  و 154 و 152 و 148 و 139 ٕا

  .165 – 162 و 156

 أُمتل ُمـ ًمٞمٙمقٟمـ» :ىم٤مل إؿمٕمري ُم٤مًمؽ أيب أو قم٤مُمر أيب قمـ: إول احلدي٨م  

م  .واعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر يًتحٚمقن أىمقا

٤مرطم٦م قمٚمٞمٝمؿ يروح قمٚمؿ ضمٜم٥م إمم أىمقام وًمٞمٜمزًمـ  ارضمع: ومٞم٘مقًمقن 2حل٤مضم٦م ي٠متٞمٝمؿ هلؿ سًم

ٞمتٝمؿ همدا إًمٞمٜم٤م  . شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم وظمٜم٤مزير ىمردة آظمريـ ويٛمًخ اًمٕمٚمؿ ويْمع اهلل ومٌٞم
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 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 . شُمّمٞم٦ٌم قمٜمد ورٟم٦م ٟمٕمٛم٦م قمٜمد ُمزُم٤مر: وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٚمٕمقٟم٤من صقشم٤من» 

 إن»  :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م

 . شطمرام ُمًٙمر ويمؾ واًمٙمقسم٦م واعمٞمن اخلٛمر - طمرم أو - قمكم طمرم اهلل

 رؾمقل أن قمٜمٝمام اهلل ريض اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمراسمع احلدي٨م

 ُمًٙمر ويمؾ واًمٖمٌػماء واًمٙمقسم٦م واعمٞمن اخلٛمر طمرم وضمؾ قمز اهلل إن» :ىم٤مل ط اهلل

  شطمرام

 اًمٜمٌل راي٦م ص٤مطم٥م ويم٤من - قمٜمف اهلل ريض ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمـ: اخل٤مُمس احلدي٨م

 :ىم٤مل - اعمت٘مدم قمٛمرو اسمـ ُمقمم طمدي٨م يٕمٜمل - ذًمؽ ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن - ط

 . شطمرام ُمًٙمر ويمؾ واًمٖمٌػماء»

 ذم يٙمقن» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل طمّملم سمـ قمٛمران قمـ: اًم٤ًمدس احلدي٨م

 .شوظمًػ وُمًخ ىمذف أُمتل

 اًم٘مٞم٤من ويمثرت اعمٕم٤مزف فمٝمرت إذا»  :ىم٤مل ذاك؟ وُمتك اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ

 . شاخلٛمقر وذسم٧م

 اعمٖمٜمٞم٤مت سمٞمع حيؾ ٓ»  :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أُم٤مُم٦م أيب قمـ: اًم٤ًمسمع احلدي٨م

ؤهـ وٓ  ذم أي٦م هذه ٟمزًم٧م إٟمام -: وىم٤مل - طمرام وصمٛمٜمٝمـ ومٞمٝمـ دم٤مرة وٓ ذا

ـَ ﴿: شذًمؽ ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم ي َُم  :أتٌٕمٝم٤م صمؿ أي٦م ُمـ ومرغ طمتك ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  َيِْمؽَمِ

 ذًمؽ قمٜمد وضمؾ قمز اهلل سمٕم٨م إٓ سم٤مًمٖمٜم٤مء قم٘مػمشمف رضمؾ رومع ُم٤م سم٤محلؼ سمٕمثٜمل واًمذي

 إمم وأؿم٤مر - صدره قمغم سم٠مرضمٚمٝمام ييسم٤من يزآن ٓ صمؿ قم٤مشم٘مٞمف قمغم يرشم٘مٞم٤من ؿمٞمٓم٤مٟملم

 .شيًٙم٧م اًمذي هق يٙمقن طمتك - ٟمٗمًف صدر

 و 7815 و 7835 و 7749 رىمؿ/  8 اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 .قمٜمف اًمرمحـ قمٌد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ـمري٘ملم ُمـ ،7861 و 7862 و 7855
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 ذم أن زم شمٌلم صمؿ ،1911 سمرىمؿ اًمّمحٞمح٦م ذم أضمٚمٝمام ُمـ أوردشمف يمٜم٧م وىمد :ىمٚم٧م

 همػم قمـ ؿمقاهد هل٤م وم٢من أي٦م ٟمزول إٓ شم٘مقيتف قمـ ومٕمدًم٧م ؿمديدا وٕمٗم٤م أطمدمه٤م

  .اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد
 [(36) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

   (2)ادعازف ديثأحا ؽريب مػردات ذح

 ُمتٜمققم٦م أخٗم٤مظ وومٞمٝم٤م اًمٓمرب ٔٓت اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م ؾمقق ُمـ ومرهمٜم٤م أن سمٕمد

 ظم٤مص وسمٕمْمٝم٤م اعمٕم٤مزف،: ُمثؾ أٓت أضمٜم٤مس ًمٙمؾ ؿم٤مُمٚم٦م قم٤مُم٦م دًٓمتٝم٤م سمٕمْمٝم٤م

 .ُمثال اًمؼماسمط ُمثؾ أومراده٤م ُمـ ومرد وهق سمٌٕمْمٝم٤م

 أنف رأج٧م اًمٖمري٥م ُمـ أظمرى أخٗم٤مظ وإطم٤مدي٨م أي٤مت سمٕمض ذم وىمع أنف يمام

 أُم٤ميمٜمٝم٤م إمم اإلؿم٤مرة ُمع احلروف قمغم ورشمٌتٝم٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وسمٞم٤من ذطمٝم٤م اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ

 .اعمت٘مدُم٦م

 أو يم٤مًم٘م٦ٌم ؾم٤مشمر طمجٚم٦م ذم هير: يمًٗمٞمٜم٦م أريٙم٦م اًم٘م٤مُمقس ذمش : أريٙمتٝمؿ» – 2

 .ُمٜمجد هير أو وومراش وُمٜمّم٦م هير ُمـ قمٚمٞمف يتٙم٠م ُم٤م يمؾ

 إوشم٤مر: هٜم٤م وهل ُمٜمف وُمٕمٚم٘مٝم٤م اًم٘مقس ذقم٦م حمريم٦م - وشمر مجعش : ٕوشم٤مرا» – 1

 .واًم٘م٤مٟمقن يم٤مًمٕمقد اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت قمغم وشمِمد شمرسمط اًمتل

  سمرسم٧م: وأصٚمف ُمٕمرب وم٤مرد اًمٕمقد شمِمٌف ُمٚمٝم٤مة: سمرسمط مجعش : اًمؼماسمط» – 3
 .هن٤مي٦م. سمر: اًمّمدر واؾمؿ صدره قمغم يْمٕمف سمف اًمْم٤مرب ٕن

 .فمٝمقره سمٕمد وإٟمٙم٤مره رده هقش: احلؼ سمٓمر» – 4

 .هن٤مي٦م. أطمراح ومجٕمف اًمراء وؾمٙمقن احل٤مء سمٙمن طمرح وأصٚمف اًمٗمرج هقش: احلر» – 5

                                                           

 اًمتل اًمرئٞمًٞم٦م إطم٤مدي٨م ذم وًمٞم٧ًم اًمِمٞمخ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل اًمِمقاهد ذم وردت هٜم٤م اًمقاردة اعمٗمردات سمٕمض  (2)

 [ضم٤مُمٕمف ىمٞمده.]ًمذًمؽ ومٚمٞمتٜمٌف هٜم٤م، ذيمره٤م قمغم واىمتٍمٟم٤م أورده٤م
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 .احلرير وهق ظم٤مًمص إسمريًؿ ُمـ يٜم٩ًم ُم٤م هٜم٤م هقش: اخلز» – 6

 .اًمٜمٝم٤مي٦م. ىمقم دون ًم٘مقم ومٞمٙمقن اح٤مل ُمـ يتداول ُم٤م وهق سم٤مًمْمؿ دوًم٦م مجعش: دوٓ» – 7

 .احلزيـ اًمّمقت هٜم٤م هقش: اًمِمٞمٓم٤من رٟم٦م» – 8

 .ضمٌؾ: أيش: قمٚمؿ» – 9

 اًمذرة ُمـ يتخذ ُمًٙمر ذابش: اًمٖمٌػماء» – 23

 طمؼ سمٖمػم ومٞمٝمؿ واًمٓمٕمـ واطمت٘م٤مرهؿ هبؿ آؾمتٝم٤مٟم٦م هق: اًمٜم٤مسش همٛمط» – 22

 .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يمام اًمٖمٛمص وهق

 يمذا إقمرايب اسمـ ىم٤مًمف سمف اًميب واًمت٘مٜملم سم٤محلٌِم٦م اًمٓمٜمٌقر هقش: اًم٘مٜملم» – 21

 .اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م ذم

 .هب٤م يت٘م٤مُمر ًمٚمروم وًمٕم٦ٌم اًمٓمٜمٌقر: يمًٙملم اًمت٘مٜملم: اًم٘م٤مُمقس وذم

ول: ىمٚم٧م  .اعمٞمن وهق ٟمٗمًف احلدي٨م ذم ُمذيمقر اًم٘مامر ٕن ىمٓمٕم٤م هٜم٤م اعمراد هق وٕا

 ومٞمف سمٞمْمقي ٟمّمػ صٜمدوق ًمف اًمٕمٜمؼ ـمقيؾ اًمقشمري٦م اًمٓمرب آٓت ُمـ وهق

 .صمالصم٦م أو وشمران

 .ىمٞمٜم٤مت قمغم - أجْم٤م - ودمٛمع اإلُم٤مء ُمـ اعمٖمٜمٞم٦م وهق اًم٘مٞمٜم٦م مجعش: اًم٘مٞم٤من» – 23

  .ىمٌٚمف ُم٤م اٟمٔمرش: اًم٘مٞمٜم٤مت» – 24

 قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ُمٗمنا  ضم٤مء يمام اًمٓمٌؾ هلش: اًمٙمقسم٦م» – 25 

 3 اح٤مدة اٟمٔمر. اًمؼمسمط: وىمٞمؾ: ىم٤مل اإلهم٤مصم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ واقمتٛمده أمحد اإلُم٤مم سمف وضمزم

 اًمٜمرد هق: وي٘م٤مل اًمٓمٌؾ ب يٗمن واًمٙمقسم٦م: 168/  5 اعمٕم٤ممل ذم اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 واًمٖمٜم٤مء اعمالهل ُمـ ذًمؽ وٟمحق وُمزهر وشمر يمؾ ُمٕمٜم٤مه ذم ويدظمؾ

 23 اعمًٜمد قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اهلل رمحف ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمٝم٤م أظمرى أىمقال وومٞمٝم٤م

 إذسم٦م يمت٤مب ذم أمحد ىمقل ؿمٛمقٓ وأطمًـ هذا يمؾ ُمـ وأضمقد: ىم٤مل صمؿ 76/ 
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 .قمٚمٞمف يٙم٥م رء يمؾ سم٤مًمٙمقسم٦م يٕمٜمل[ : 124[ 84]

 سمٌقق ىمّمٌتٝم٤م شمٜمتٝمل - ُمٕمدن أو - ىمّم٥م ُمـ آخ٦م: ُمزُم٤مر مجعش: اعمزاُمػم» – 26

 .اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ ذم يمذا صٖمػم

ٞمذ: اعمٞمؿ سمٙمنش: اعمزر» – 27  . هن٤مي٦م. احلٜمٓم٦م أو اًمِمٕمػم ُمـ: وىمٞمؾ اًمذرة ُمـ يتخذ ٟم

 .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يمام[ سمف] ييب مم٤م وهمػمه٤م اًمدومقف هلش: اعمٕم٤مزف» – 28

 يمٛمٜمؼم ُمٕمزف أو قمزف اًمقاطمد واًمٓمٜمٌقر يم٤مًمٕمقد اعمالهل هل :اًم٘م٤مُمقس وذم

 .واعمٖمٜمل هب٤م اًمالقم٥م: واًمٕم٤مزف وُمٙمٜم٦ًم

 أهؾ سملم ظمالف ٓ يمٚمٝم٤م اًمٚمٝمق آٓت وهل :اإلهم٤مصم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 .ذًمؽ ذم اًمٚمٖم٦م

 آٓت ًمٙمؾ اؾمؿ: اعمٕم٤مزف :258/  12 اًمًػم ذم اًمذهٌل ىمقل ُمٜمف وأووح

 .واًمّمٜمقج واًمِم٤ٌمسم٦م واًمٓمٜمٌقر يم٤معمزُم٤مر هب٤م يٕمزف اًمتل اعمالهل

  .ش2337/  1 احلٗم٤مظ يمرةذشم» يمت٤مسمف ذم وٟمحقه
 [(75) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

  ادتؼدمة األحاديث مـ صقئا أظؾ ممـ وؽره حزم ابـ ظذ افرد
 سم٢مذن وؾمٜمقرده ش92ص-83ص ُمـ اًمٓمرب آٓت حتريؿ» يمت٤مب هذا ذم يٜمٔمر] 

 .  [اعمقؾمققم٦م هذه ُمـ شاًمردود ضم٤مُمع» يمت٤مب ذم اهلل

 [ (93) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

  أصؽاهلا بجؿقع ادالهل حتريؿ ظذ ادتؼدمة األحاديث دالفة
 آٓت حتريؿ قمغم اًمدًٓم٦م سحي٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م أن اعمًٚمؿ أظمل اقمٚمؿ
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 وإحل٤مىم٤م واًمؼمسمط واًمٓمٌؾ يم٤معمزُم٤مر سمٕمْمٝم٤م قمغم ٟمّم٤م وأنقاقمٝم٤م أؿمٙم٤مهل٤م سمجٛمٞمع اًمٓمرب

 :ُٕمريـ وذًمؽ هب٤م ًمٖمػمه٤م

 ويمام اًمث٤مين اًمٗمّمؾ ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام اًمٚمٖم٦م ذم هل٤م اعمٕم٤مزف ًمٗمظ ؿمٛمقل: إول

 .اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ أجْم٤م ؾمٞم٠ميت

 قمٌد ىمقل ذًمؽ وي١ميد واإلهل٤مء اًمتٓمري٥م طمٞم٨م ُمـ اعمٕمٜمك ذم ُمثٚمٝم٤م أهن٤م: وأظمر

م اًمدف  :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل  واعمزُم٤مر طمرام واًمٙمقسم٦م طمرام واعمٕم٤مزف طمرا

 .طمرام

 ه٤مؿمؿ أيب قمـ اجلزري اًمٙمريؿ قمٌد ـمريؼ ُمـ ،111/  23 اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .قمٜمف اًمٙمقذم

 اًمًٜمج٤مري ه٤مؿمؿ أبق هق اًمٙمقذم ه٤مؿمؿ أبق يم٤من إن صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا :ىمٚم٧م

 أنف ذيمر ُمـ أر مل ًمٙمـ قمٜمف روى أنف وذيمروا اًمٙمريؿ يمٕمٌد ضمزري وم٢مٟمف ؾمٕمدا اعمًٛمك

 .أقمٚمؿ واهلل دُمِمؼ ؾمٙمـ أنف ،196/  4 طم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت وذم يمقذم

     ..واعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر يًتحٚمقن إول احلدي٨م أن همػم

 :وم٠مىمقل اًمٌٞم٤من ُمـ رء إمم سمح٤مضم٦م 

 ًمٞم٧ًم إرسمٕم٦م اعمذيمقرات أن قمغم اًمدًٓم٦م واوح وم٢مٟمف يًتحٚمقن: ىمقًمف :أوال

 اؾمتحؾ :اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ وُمٜمٝم٤م اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذم ضم٤مء وىمد اعمٕم٤مزف وُمٜمٝم٤م ذقم٤م طمالٓ

 .طمالٓ قمده اًمٌمء

 يٕمدون: واعمٕمٜمك :236/  5 اعمرىم٤مة ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وًمذًمؽ

 يٕمٜمل قمٚمامئٜم٤م سمٕمض ذيمره ُم٤م ُمٜمٝم٤م واهٞم٤مت وأدًم٦م ؿمٌٝم٤مت سم٢ميراد طمالٓت إؿمٞم٤مء هذه

 اًمثٞم٤مب ومقق ُمـ ًمٌس إذا وأُم٤م سم٤مجلًد ُمٚمتّم٘م٤م يم٤من إذا حيرم إٟمام احلرير أن ُمـ احلٜمٗمٞم٦م

 :ط ىمقًمف وإلـمالق قم٘مكم وٓ ٟم٘مكم دًمٞمؾ همػم ُمـ شم٘مٞمٞمد ومٝمذا سمف سم٠مس ومال

 اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض ويمذًمؽ 2 شأظمرة ذم يٚمًٌف مل اًمدٟمٞم٤م ذم احلرير ًمٌس ُمـ» 
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ـَ ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُم١ميد احلدي٨م وهذا سمٞم٤مهن٤م يٓمقل اعمٕم٤مزف سمـ شمٕمٚم٘م٤مت ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم  َُم

ي ـْ  ًمِٞمُِْمؾ   احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  َيِْمؽَمِ   ؾَمٌِٞمؾِ  قَم
ِ
 ﴾.قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  اّلل 

 ومٞمحرم اًمٕمٜم٥م ُمـ اعمتخذ اخلٛمر سملم شمٗمري٘مٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م قمـ ذيمره ُم٤م ويِمٌف :ىمٚم٧م

 ومٝمذه اعمًٙمر اًمٙمثػم إٓ ُمٜمف حيرم ومال وهمػمه اًمتٛمر ُمـ اعمتخذ واخلٛمر ويمثػمه ىمٚمٞمٚمف ُمٜمف

 ُمـ وهمػمه٤م ومتحرم ًمٚمجٜمس اعمثػمة اعمقؾمٞم٘مك سملم اًمتٗمريؼ وُمثٚمف ُم٘مٞمت٦م فم٤مهري٦م

 زهرة أيب قمغم اًمرد ذم اعم٘مدُم٦م ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام ومتحؾ اعمقؾمٞم٘مك

 ًمٚمٜمّمقص اًمتٕمٓمٞمؾو سم٤مًمرأي اًمت٘مٞمٞمد ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع وهذا ،8 – 6 ص ىمٚمده وُمـ

 رواه اًمذي اعمٕم٤مزف طمدي٨م قم٘م٥م اًمٖمزازم اًمِمٞمخ ىمقل ُمٜمف أؾمقأ  وم٢من اًمنمقمٞم٦م

 :73 - 69 اًمٌخ٤مري

 اخلٛمر يْمؿ اًمذي اعمحٗمؾ أقمٜمل يمٚمٝم٤م اًمّمقرة أضمزاء ي٘مّمد اًمٌخ٤مري وًمٕمؾ

 .واًمٗمًقق واًمٖمٜم٤مء

 رهمؿ أقمجٛمل واًمتٕمٌػم اًمتٕمٚمٞمؾ هذا وم٢من 2اًمٙمقيم٥م ذاك قمٜمد ًمٕمؾ اضمٕمؾ: ًمٚمِمٞمخ وم٠مىمقل

ل يمالم سملم َيٚمط وهق ٓ يمٞمػ يمٌػم ويم٤مشم٥م قمريب ىم٤مئٚمف أن ٥م اًمٌخ٤مري ويمالم ط اًمٌٜم  ومٞمًٜم

 أم ومٙمري ظمٓم٠م أهق أدري ومال فم٤مهر هق يمام اًمٕمج٥م هم٤مي٦م ذم وهذه اًمٌخ٤مري إمم ط يمالُمف

 .أوٓ هذا .ُمر وأطمالمه٤م ىمٚمٛمل؟ همٚمط

 إطم٤مدي٨م ُمـ اعمٕم٤مزف طمدي٨م سمٕمد ُم٤م شمٍميح اًمتٕمٚمٞمؾ ذاك يٌٓمؾ :وثاكقا

 اًمِمقاهد ُمـ حتتف وُم٤م اًم٤ًمدس احلدي٨م وذم اًمٓمرب آٓت ُمـ أنقاع سمتحريؿ

 وُمٜمٝم٤م واًم٘مٞمٜم٤مت أٓت اخت٤مذ واًم٘مذف واخلًػ اعمًخ أؾم٤ٌمب ُمـ سم٠من اًمتٍميح

 :اًم٥ًٌم قمـ ؾم١ماهلؿ وومٞمف اًمّمحٞمح اجلرر رسمٞمٕم٦م طمدي٨م

 .شاخلٛمر وذهبؿ اًم٘مٞمٜم٤مت سم٤مخت٤مذهؿ» :ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م سمؿ: ىم٤مًمقا 

 .شاخلٛمقر وذسم٧م اًم٘مٞمٜم٤مت ويمثرت اعمٕم٤مزف فمٝمرت إذا» :قمٛمران طمدي٨م وذم

/  2 خمتٍمه ُم٤م اعمٕم٤مزف طمدي٨م قم٘م٥م اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل :وثافثا
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163 - 162: 

 ذم اًمٚمٖم٦م أهؾ سملم ظمالف ٓ يمٚمٝم٤م اًمٚمٝمق آٓت هل اعمٕم٤مزف أن اًمدًٓم٦م ووضمف

 سم٤مؾمتحالل اؾمتحالهل٤م ىمرن وح٤م اؾمتحالهل٤م قمغم ذُمٝمؿ ح٤م طمالٓ يم٤مٟم٧م وًمق ذًمؽ

 إرض هبؿ اهلل َيًػ سم٠من ومٞمف اعمٕم٤مزف ُمًتحكم شمققمد وىمد.. واحلر اخلٛمر

 ىمًط واطمد ومٚمٙمؾ إومٕم٤مل هذه مجٞمع قمغم اًمققمٞمد يم٤من وإن وظمٜم٤مزير ىمردة ويٛمًخٝمؿ

 .واًمققمٞمد اًمذم ذم

 اًمٓمريؼ سمٜمٞم٤مت قمـ ومدقمٜمل        ظمٗم٤مء سمف ًمٞمس احلؼ ومٝمذا

 ًمٞمس اعمٕم٤مسيـ اًمٙمت٤مب أو اًمدقم٤مة ُمـ وأُمث٤مًمف اًمٖمزازم اًمِمٞمخ أن اعمرة واحل٘مٞم٘م٦م

 ُمـ ٓ واعم٤ًمئؾ إطمٙم٤مم ُمـ إًمٞمف يذهٌقن ومٞمام ُمٜمف يٜمٓمٚم٘مقن قمٚمٛمل ُمٜمٝم٩م ًمدهيؿ

 يمثػم ذم اعم٘مروٟم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء اًمٕمِمقائٞم٦م هل وإٟمام احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وٓ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

ء سم٤مشم٤ٌمع إطمٞم٤من ُمـ ه ومت٤مرة إهقا  اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام - اًمٕم٘مالٟمٞملم أو أرائٞملم ُمع شمرا

 ومخ٤مًمػ سم٠مؿمقاط ذًمؽ ذم شم٘مدُمٝمؿ إٟمف سمؾ اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمّمقص خم٤مًمٗم٦م ذم -

 شم٤مره وشم٤مرة إُمثٚم٦م سمٕمض اعم٘مدُم٦م ذم ذيمرت وىمد اؾمتثٜم٤مء سمدون مجٞمٕم٤م واًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م

 ظم٤مًمػ وًمق اعمتٜمٓمٕملم اًمٔم٤مهري٦م أئٛم٦م ًمٌٕمض ُم٘مٚمدا اجلٚمٛمقد يم٤مًمّمخر ضم٤مُمدا فم٤مهري٤م

 اعمٕم٤مزف ٕطم٤مدي٨م شمْمٕمٞمٗمف ذم طمزم اسمـ ىمٚمده يمام وم٢مٟمف مجٞمٕم٤م واًمٗم٘مف احلدي٨م أئٛم٦م

 طمزم اسمـ وًمٙمـ سم٤مـمال شم٠مويال اعمٕم٤مزف حلدي٨م شم٠مويٚمف ذم ىمٚمده يمذًمؽ وم٢مٟمف اًمّمحٞمح٦م

 طمدي٨م شم٠مويؾ قمغم يتجرأ  مل وم٢مٟمف شم٠موًمف اًمذي اًمٜمص اظمتٞم٤مر ذم ُمٜمف أقم٘مؾ يم٤من ذًمؽ ُمع

 سمـ ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م شم٠مول وإٟمام يًتحٚمقن: ومٞمف ًم٘مقًمف - اًمٖمزازم ومٕمؾ يمام - اًمٌخ٤مري

 ش..سم٤معمٕم٤مزف رؤوؾمٝمؿ قمغم وييب» :- 45 ص شم٘مدم يمام - وومٞمف ُمٜمف اخل٤مزم ص٤مًمح

 أنف يمام اعمٕم٤مزف قمغم هق إٟمام اعمذيمقر اًمققمٞمد أن ومٞمف وًمٞمس :57/  9 طمزم اسمـ وم٘م٤مل

 .اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم اخلٛمر اؾمتحالهلؿ قمغم أنف واًمٔم٤مهر اًم٘مٞمٜم٤مت اخت٤مذ قمغم ًمٞمس

طم٤مدي٨م ُمـ شم٘مدم ح٤م سم٤مـمؾ وشم٠مويؾ فم٤مهر شمٙمٚمػ اؾمتٔمٝمره اًمذي هذا أن وُمع  وشمٗمًػم ٕا

وـم٤مر ومٞمٜمٞمؾ وم٘م٤مل آظمر سمجقاب اًمِمقيم٤مين قمٜمف أضم٤مب وم٘مد اًم٘مٞمؿ اسمـ  طمٙمك أن سمٕمد ،85/  8 ٕا

 :أجْم٤م اًمٖمزازم قمغم فم٤مهر رد وومٞمف إًمٞمف يٕمزوه أن دون ُمٚمخّم٤م طمزم اسمـ شم٠مويؾ
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 اًمزٟم٤م أن ًمزم وإٓ وم٘مط اجلٛمع هق اعمحرم أن قمغم يدل ٓ آىمؽمان سم٠من وجي٤مب

 واؾمتٕمامل اخلٛمر ذب قمٜمد إٓ حيرم ٓ اًمٌخ٤مري طمدي٨م يٕمٜمل احلدي٨م ذم سمف اعمٍمح

 إِٟم فُ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم يٚمزم وأجْم٤م ُمثٚمف وم٤معمٚمزوم سم٤مإلمج٤مع سم٤مـمؾ واًمالزم اعمٕم٤مزف

ـُ  ٓ يَم٤منَ    ُي١ْمُِم
ِ
ِٙملمِ  ـَمَٕم٤ممِ  قَمغَم  حَيُضُّ  َوٓ *اًْمَٕمٔمِٞمؿِ  سم٤ِمّلل  ًْ

ِ
 اإليامن قمدم حيرم ٓ أنف ﴾اعْم

 إُمقر هذه ُمثؾ حتريؿ: ىمٞمؾ وم٢من اعمًٙملم ـمٕم٤مم قمغم احلض قمدم قمٜمد إٓ سم٤مهلل

 ُمـ قمٚمؿ ىمد اعمٕم٤مزف حتريؿ سم٠من ومٞمج٤مب آظمر دًمٞمؾ ُمـ قمٚمؿ ىمد اإلًمزام ذم اعمذيمقرة

 .إًمٞمف يّم٤مر طمتك ذًمؽ إمم ُمٚمجلء ٓ أنف قمغم ؾمٚمػ يمام أجْم٤م آظمر دًمٞمؾ

 ؿمٞمخ ىم٤مل وم٘مد: احلدي٨م ذم اًمقارد آؾمتحالل ُمٕمٜمك قمغم ُمٝمؿ شمٜمٌٞمف هٜم٤م وه٤م

 - 12 - 13 ص اًمتحٚمٞمؾ إسمٓم٤مل يمت٤مب ذم - شمٕمغم اهلل رمحف - شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 ًمق وم٢مهنؿ اًمٗم٤مؾمدة سم٤مًمت٠مويالت هق إٟمام احلدي٨م ذم اعمذيمقر آؾمتحالل ًمٕمؾ :اًمٙمردي

 يم٤مٟمقا  وًمق أُمتف ُمـ يٙمقٟمقا  ومل يمٗم٤مرا يم٤مٟمقا  طمرُمٝم٤م اًمرؾمقل أن اقمت٘م٤مدهؿ ُمع اؾمتحٚمقه٤م

 هذه يٗمٕمٚمقن يزاًمقا  مل اًمذيـ يم٤ًمئر سم٤معمًخ يٕم٤مىمٌقا  ٓ أن ٕوؿمؽ طمرام سم٠مهن٤م ُمٕمؽموملم

 طمٚمف ُمٕمت٘مدا ي٠مظمذه اًمذي هق ًمٚمٌمء اعمًتحؾ وم٢من يًتحٚمقن: ومٞمٝمؿ ىمٞمؾ وح٤م اعمٕم٤ميص

 احلدي٨م ذم يمام اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م أهنؿ يٕمٜمل اخلٛمر اؾمتحالهلؿ يٙمقن أن ومٞمِمٌف

 آٓت أن سم٤مقمت٘م٤مدهؿ اعمٕم٤مزف واؾمتحالهلؿ مخرا  يًٛمقهن٤م وٓ اعمحرُم٦م إذسم٦م ومٞمنمسمقن

 وؾم٤مئر احلرير واؾمتحالل اًمٓمٞمقر يم٠مخح٤من حيرم ٓ وهذا ًمذة ومٞمف صقت ؾمٛمع جمرد اًمٚمٝمق

 ُمـ يمثػم قمٜمد اًم٘مت٤مل قمٜمد ًمًٌف ي٤ٌمح أنف ؾمٛمٕمقا  وىمد ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م طمالل أنف سم٤مقمت٘م٤مدهؿ أنقاقمف

 اًمٓمقائػ ذم واىمٕم٦م اًمثالصم٦م اًمت٠مويالت وهذه شمٚمؽ قمغم أطمقاهلؿ ؾم٤مئر وم٘م٤مؾمقا  اًمٕمٚمامء

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعم٤ٌمرك اسمـ ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اًمثالصم٦م

 وره٤ٌمهن٤م ؾمقء وأطم٤ٌمر           اعمٚمقك إٓ اًمديـ أومًد وهؾ

 وسملم ط اًمرؾمقل سمٚمغ أن سمٕمد ؿمٞمئ٤م اهلل ُمـ أصح٤مهب٤م قمـ شمٖمٜمل ٓ أهن٤م وُمٕمٚمقم

  .ُمقاوٕمف ذم ُمٕمروف هق يمام ًمٚمٕمذر ىم٤مـمٕم٤م سمٞم٤مٟم٤م إؿمٞم٤مء هذه حتريؿ
 [(91) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]
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  افطرب آالت حتريؿ دم افعؾامء مذاهب
 قمغم دًٓمتٝم٤م وسمٞمٜم٤م أٓت حتريؿ ذم إطم٤مدي٨م صح٦م ؾمٚمػ ومٞمام أثٌتٜم٤م أن سمٕمد

 شمٌٜمٞمٝم٤م طمٞم٨م ُمـ واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء ُمقىمػ سمٌٞم٤من ذًمؽ ٟمتٌع أن سمٜم٤م حيًـ اًمتحريؿ

 قمٚمام سمذًمؽ ويزداد أجْم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُمٕمروم٦م قمغم اًمٓم٤مًم٥م ًمٞمٙمقن هب٤م واًمٕمٛمؾ

 ؾم٤مر وُمـ - احلدي٨م وأهؾ اًمٗم٘مف أهؾ سملم اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م شم٠مخٞمٗمف ذم اًمٖمزازم سم٤مٟمحراف

 - مجٞمٕم٤م وصٗمٝمؿ وم٘مد وقمٚمامئٝم٤م اًمًٜم٦م قمـ ُمٜمحرف هق يمام وقمٚمامئف اًمٗم٘مف قمـ - ؾمػمه

 .- اًمٖمٜم٤مء ًمتحريٛمٝمؿ ،74 ص سم٤مًمققم٤مظ سم٤مًمغ سمجٝمؾ

 ذم اظمتٚمػ وىمد :ُمٚمخّمف ُم٤م ،ش83/  8 إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ىم٤مل 

 سمام ُمًتدًملم اًمتحريؿ إمم اجلٛمٝمقر ومذه٥م وسمدوهن٤م اعمالهل آٓت ُمـ آخ٦م ُمع اًمٖمٜم٤مء

 اًمٔم٤مهر قمٚمامء ُمـ واوم٘مٝمؿ وُمـ اعمديٜم٦م أهؾ وذه٥م إطم٤مدي٨م ُمـ يٕمٜمل ؾمٚمػ

 .واًمػماع اًمٕمقد ُمع وًمق اًمًامع ذم اًمؽمظمٞمص إمم واًمّمقومٞم٦م

 ذم وشمقؾمع سم٤مإلسم٤مطم٦م اًمًٚمػ سمٕمض قمـ أىمقآ طمٙمك أنف سمٕمْمٝمؿ قمـ ٟم٘مؾ صمؿ

 ىمد وسمٕمْمٝم٤م ظمٓم٤مم وٓ هل٤م ؾمٜم٤مم ٓ ُمٕمٚم٘م٦م هم٤مًمٌٝم٤م أىمقال ٕهن٤م ُمٜمف وم٤مئدة ٓ شمقؾمٕم٤م ذًمؽ

 .حت٘مٞم٘مف  ي٠ميت يمام ًمٗمٔمف ذم ُمِمٙمقك وسمٕمْمٝم٤م ظمالومف سمٕمْمٝمؿ قمـ صح

 :أُمريـ قمغم أنٌف أن أريد ذًمؽ ىمٌؾ وًمٙمـ

 ومّمؾ يمام ًمٚمًٚمػ شمٌٕم٤م إرسمٕم٦م إئٛم٦م هؿ إٟمام هٜم٤م سم٤مجلٛمٝمقر اعم٘مّمقد أن: إول

 ،ش133 – 116/  2 اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ذًمؽ ذم اًم٘مقل

 ؿمٞمخ يمذسمف واًمٖمٜم٤مء اعمالهل إسم٤مطم٦م اًمًٜم٦م أهؾ إمم اًمِمٞمٕمل اعمٓمٝمر اسمـ ٟم٥ًم ح٤م وًمذًمؽ

 اًمٙمذب ُمـ هذا :ش439/  3 وم٘م٤مل اًمًٜم٦م جُمٜمٝم٤م» ذم قمٚمٞمف رده ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 يم٤مًمٕمقد اًمٚمٝمق آٓت هل اًمتل اعمٕم٤مزف حتريؿ قمغم ُمتٗم٘مقن وم٢مهنؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م قمغم

 .اخت٤مذه٤م قمٜمدهؿ حيرم سمؾ اًمت٤مًمػ صقرة يْمٛمـ مل قمٜمدهؿ ُمتٚمػ أتٚمٗمٝم٤م وًمق وٟمحقه

 ُمٜمٝمؿ أن سم٢مـمالىمف يقهؿ اعمديٜم٦م أهؾ إمم اًمؽمظمٞمص اًمِمقيم٤مين قمزو: أظمر وإُمر

 يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ شمرمج٦م ذم اًمذهٌل يم٘مقل إًمٞمف ُمًٌقىم٤م يم٤من وإن يمذًمؽ وًمٞمس ُم٤مًمٙم٤م
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 :اح٤مضمِمقن ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ

 .ومٞمف سم٤مًمتًٛمح ُمٕمروومقن وهؿ اًمٖمٜم٤مء ذم يؽمظمّمقن اعمديٜم٦م أهؾ: ىمٚم٧م

 .سم٤معمٕمزف ييسمـ سمٞمتف ذم ضمقاريف يم٤مٟم٧م أنف: ومٞمٝم٤م وذيمر

 قمٚمامء ُمـ وهمػمه هق قمٚمٞمٝمؿ أنٙمره ىمد سمؾ ي٘مٞمٜم٤م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمٜمٝمؿ ًمٞمس: وم٠مىمقل

 ذم اجلقزي واسمـ ،ش31 ص سم٤معمٕمروف إُمر» ذم اخلالل سمٙمر أبق ومروى اعمديٜم٦م

 صم٘م٦م - اًمٓم٤ٌمع قمٞمًك سمـ إؾمح٤مق قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد ،ش144 ص إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس»

 ُمـ اعمديٜم٦م أهؾ ومٞمف يؽمظمص قمام أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؾم٠مخ٧م  :ىم٤مل - ُمًٚمؿ رضم٤مل ُمـ

 .اًمٗم٤ًمق قمٜمدٟم٤م يٗمٕمٚمف إٟمام: وم٘م٤مل اًمٖمٜم٤مء؟

 ُمـ صم٘م٦م ُمدين - اعمٜمذر سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أجْم٤م اًمّمحٞمح سمًٜمده اخلالل روى صمؿ

 ُم٤م اهلل ُمٕم٤مذ: وم٘م٤مل اًمٖمٜم٤مء؟[ ذم] شمرظمّمقن أنتؿ: ًمف وم٘مٞمؾ وؾمئؾ - اًمٌخ٤مري ؿمٞمقخ

 .اًمٗم٤ًمق إٓ قمٜمدٟم٤م هذا يٗمٕمؾ

 قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمالم ووقمدٟم٤م إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م مم٤م اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل إىمقال وأُم٤م

 :وضمٝملم ُمـ وم٤مجلقاب

 طمج٦م ومال وهمػمهؿ واعمدين اًمٙمقذم وومٞمٝمؿ ىم٤مئٚمٝم٤م إمم ٟمًٌتٝم٤م صح٧م ًمق أنف :األول

 .اًمدًٓم٦م اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ شم٘مدم ح٤م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ومٞمٝم٤م

 اًمقاضم٥م هق سمؾ أومم هب٤م وم٤مٕظمذ ذًمؽ ظمالف سمٕمْمٝمؿ قمـ صح أنف :وافثاين

 :ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف اًمقىمقف زم شمٞمن ُم٤م ومألذيمر

 إمم ومخ٤مصٛمف رضمؾ ـمٜمٌقر يمن رضمال أن: طمّملم أبق ىم٤مل اًم٘م٤ميض ذيح :األول

 .ؿمٞمئ٤م ٜمفيْمٛمّ  ومٚمؿ ذيح

 صحٞمح وإؾمٜم٤مده ،ش3175/  321/  7 اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف

 اهلل قمٌد أب٤م ؾمٛمٕم٧م: طمٜمٌؾ ىم٤مل :قم٘مٌف ،وىم٤ملش16 اخلالل» و ،ش232/  6» واًمٌٞمٝم٘مل

 .سمٌمء ومٞمف ي٘مض مل ُمٜمٙمر هق: ي٘مقل
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 .،179 ص ُم٤ًمئٚمف ذم داود أبق ٟمحقه قمٜمف وروى أمحد اإلُم٤مم هق اهلل قمٌد وأبق

 .اًمرضمز وأطم٥م اًمٖمٜم٤مء ٕبٖمض إين :ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد :افثاين

 .صحٞمح سمًٜمد ،ش29743/  6/  22 اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 أضمر يمره أنف ظم٤مًمد أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ قمٜمف روى ذاطمٞمؾ سمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل :افثافث

 .آيمٚمف أن أطم٥م ُم٤م :وىم٤مل اعمٖمٜمٞم٦م

 .صحٞمح سمًٜمد ،ش1133/  9/  7» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف

 .ش248 اًمث٤مُمـ اًمٗمّمؾ» ذم... اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق يٜم٧ٌم اًمٖمٜم٤مء: ىمقًمف وي٠ميت

 يٗمٕمٚمف إٟمام: اًمٖمٜم٤مء ذم ىم٤مل أنف اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد قمٜمف وىمدُمٜم٤م أنس سمـ ُم٤مًمؽ :افرابع

 اًمٖمٜم٤مء إسم٤مطم٦م ُم٤مًمؽ ُمذه٥م أن اًم٘مٗم٤مل قمـ اًمِمقيم٤مين ٟم٘مؾ ذًمؽ وُمع اًمٗم٤ًمق قمٜمدٟم٤م

 !.سم٤معمٕم٤مزف

 ذم وًمٙمـ إؾمٜم٤مده يّمح ىمد ُم٤م اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م اًمتل إىمقال سمٕمض وذم هذا

 :ُمٜمٝم٤م اصمٜملم ؾمٜمد قمغم وىمٗم٧م وىمد ُمتٜمف طمٞم٨م ُمـ ٟمٔمر اإلسم٤مطم٦م قمغم دًٓمتف

ه ُم٤م: أطمدمه٤م   :ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ إمم سمًٜمده اًمًامع ذم رؾم٤مًمتف ذم طمزم ٓسمـ قمزا

 شميب ضم٤مري٦م وومٞمٝمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمغم ومٜمزل سمجقار اعمديٜم٦م ىمدم رضمال إن

 ُمـ سمٞمٕم٤م ًمؽ أُمثؾ هق رضمؾ إمم اٟمٓمٚمؼ: ىم٤مل ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمـ هيق ومٚمؿ وم٤ًموُمف رضمؾ ومج٤مء

: وم٘م٤مل ُمٜمٝمـ ضم٤مري٦م وم٠مُمر قمٚمٞمف ومٕمروٝمـ ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد: ىم٤مل هق؟ ُمـ: ىم٤مل هذا

 .اًم٘مّم٦م آظمر إمم.. .قمٛمر اسمـ إمم ضم٤مء صمؿ وم٤ٌميٕمف ومٖمٜم٧م وم٠مظمذشمف اًمٕمقد ظمذي

 :ُمالطمٔمت٤من هذا قمغم وزم

 اًمٕمقد ًمٗمٔم٦م ،ش233 ص» اعمٓمٌققم٦م طمزم اسمـ رؾم٤مًم٦م ذم ًمٞمس أنف :األوػ

 ًمٗمٔم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمؽمدد أو ومٞمٝم٤م اًمِمؽ قمغم ًمٙمـ اعمحغم ذم وردت أهن٤م :واألخرى

 اًمًختٞم٤مين أجقب[ و] زيد سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ ،ش63 – 61/  9» ومٞمف أورده اًمدف

 قمـ يمٚمٝمؿ - سمٕمض ذم ٝمؿسمٕمْم طمدي٨م دظمؾ - يمٝمٞمؾ سمـ وؾمٚمٛم٦م طم٤ًمن سمـ وهِم٤مم
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 :وومٞمٝم٤م اًم٘مّم٦م.. رضمال أن ؾمػميـ سمـ حمٛمد

 ىمد أنف قمٛمر اسمـ فمـ طمتك - سم٤مًمٕمقد: هِم٤مم وىم٤مل سم٤مًمدف: أجقب ىم٤مل - وم٠مظمذت

 وم٤ًموُمف اًمِمٞمٓم٤من ُمزُمقر ُمـ اًمٞمقم ؾم٤مئر طمًٌؽ: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل ذًمؽ إمم ٟمٔمر

 اعمًٛملم إرسمٕم٦م إمم اًمًٜمد يم٤من إذا ىم٤مل يمام وهق إؾمٜم٤مده طمزم اسمـ وصحح احلدي٨م،

 .اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م يمام صحٞمح٤م

 قمٚمٞمٝم٤م ضسم٧م اًمتل أًم٦م شمٕمٞملم ذم وهِم٤مم أجقب اظمتٚمػ ىمد أنف واعم٘مّمقد

 إول ىمقل إمم وأن٤م اًمٕمقد: أظمر وىم٤مل اًمدف: إول وم٘م٤مل صم٘م٦م ُمٜمٝمام ويمؾ اجل٤مري٦م

  :ًمًٌٌلم أُمٞمؾ

 يمذًمؽ وًمٞمس ؿمٞمقظمف يمؾ قمـ ُمٜمف وأوصمؼ ؾمػميـ ٓسمـ صح٦ٌم أىمدم أنف :أحدمها

 ؾمػم ذم وسمخ٤مص٦م شمرمجتٞمٝمام ذم ًمٚم٤ٌمطم٨م ذًمؽ يتٌلم يمام وصم٘متف وقمٚمٛمف ومْمٚمف ُمع هِم٤مم

 :ش13/  6» أجقب ذم ىم٤مل اًم٤ًمدس اعمجٚمد اًمٜمٌالء أقمالم

 .اإلشم٘م٤من ذم اعمٜمتٝمك إًمٞمف :ىمٚم٧م

 طمٙمٛمف َيتٚمػ اًمدف وم٢من قمٜمٝمام اهلل ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل سمٕمٌد اًمالئؼ أنف :واآلخر

 شم٘مدم يمام اًمٕمرس ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ قمٚمٞمف اًميب ي٤ٌمح إٟمف طمٞم٨م ُمـ اًمٓمرب آٓت يمؾ قمـ

 اخلالل ومروى إشمالومٝم٤م ضمٝم٦م ُمـ وسمٞمٜمف سمٞمٜمٝم٤م ومرىمقا  اًمٕمٚمامء وضمدٟم٤م وًمذًمؽ - وي٠ميت -

 :ىم٤مل - حمٛمد اسمـ هق - ضمٕمٗمر قمـ 18 ص

 وشم٘مدم - ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف ير ومٚمؿ واًمٓمٌؾ؟ واًمٕمقد اًمٓمٜمٌقر يمن قمـ اهلل قمٌد ؾم٠مخ٧م

 .وذيح أمحد قمـ ىمري٤ٌم ٟمحقه

 قمـ روي ىمد: وم٘م٤مل ًمف يٕمرض ٓ اًمدف أن ومرأى وم٤مًمدومقف؟: ًمف ىمٞمؾ: ضمٕمٗمر ىم٤مل

 .اًمٕمرس ذم ط اًمٜمٌل

 23 ص اعم٘مدُم٦م ذم ُم٣م وىمد ش..واحلرام احلالل سملم ُم٤م ومّمؾ» احلدي٨م إمم يِمػم

 أن إمم سمذًمؽ يٚمٛمح أمحد اإلُم٤مم ويم٠من طمقًمف زهرة أبق اًمِمٞمخ أظمٓم٤مء ُمع ،22 –
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 وهذا اًمٜمٙم٤مح ذم اؾمتٕمامًمف أبٞمح ٕنف سم٤مإلشمالف ًمٚمدف اًمتٕمرض قمدم يًتٚمزم احلدي٨م

 ُم٤م حيٛمؾ وقمٚمٞمف يٌح مل ومٞمام ُمٜمف يًتٕمٛمؾ ُم٤م سمخالف اهلل رمحف وومٝمٛمف وم٘مٝمف دىمٞمؼ ُمـ

 أُمر ُمـ اًمدومقف ًمٞمس» :ىم٤مل اًمٌٍمي: يٕمٜمل احلًـ قمـ ،17 ص اخلالل ذيمره

 .شيِم٘م٘مقهن٤م يم٤مٟمقا  ُمًٕمقد  اسمـ يٕمٜمل اهلل قمٌد وأصح٤مب رء ذم اعمًٚمٛملم

 اهلل قمٌد أب٤م أن سمخت٤من سمـ يٕم٘مقب قمـ ،18 ص اخلالل روى ُم٤م ذيمرت ُم٤م وي١ميد

 اًمدف قمـ وؾمئؾ ذًمؽ يٙمره ومٚمؿ همٜم٤مء؟ يٙمـ مل ُم٤م اًمزوم٤مف ذم اًمدف ضب قمـ ؾمئؾ

 ُمـ اًمدومقف ي٠مظمذون اهلل قمٌد أصح٤مب يم٤من: وىم٤مل سم٠مؾم٤م سمٙمنه ير ومٚمؿ اعمٞم٧م؟ قمٜمد

 .ومٞمخرىمقهن٤م إزىم٦م ذم اًمّمٌٞم٤من

 .صحٞمح سمًٜمد ،57/  9 أجْم٤م ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه٤م إصح٤مب ومجٚم٦م

 اؿمؽمى يٙمقن أن ُمـ قمٜمٝمام اهلل ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد ٟمؼمئ أنٜم٤م واخلالص٦م

 اهلل يمت٤مب همػم ذم طمج٦م ومال وإٓ شمرضمٞمحف ؾمٌؼ ح٤م اًمٕمقد قمغم ضهب٤م أضمؾ ُمـ اجل٤مري٦م

 طمًٌؽ- وأقمٚمؿ ُمٜمف أوم٘مف وهق - قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل وىمد ؾمٞمام وٓ ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م

 .(2)اًمِمٞمٓم٤من ُمزُمقر ُمـ اًمٞمقم

ه ُم٤م ٟمٔمر ومٞمف اًمذي أظمر واًم٘مقل هذا  ذم ـمٜمٌقرا ؾمٛمع أنف ًمِمٕم٦ٌم اًمِمقيم٤مين قمزا

 .اعمِمٝمقر اعمحدث قمٛمرو سمـ اعمٜمٝم٤مل سمٞم٧م

 - وه٥م ـمريؼ ُمـ ،ش137/  4 اًمْمٕمٗم٤مء» ذم اًمٕم٘مٞمكم رواه ُم٤م هذا أصؾ: ىمٚم٧م

 صقت ُمٜمف ومًٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ اعمٜمٝم٤مل ُمٜمزل أتٞم٧م :ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم قمـ - ضمرير اسمـ وهق

 .يٕمٚمؿ ٓ يم٤من ومٕمًك ؾم٠مختف هال: ىمٚم٧م. أؾم٠مخف ومل ومرضمٕم٧م اًمٓمٜمٌقر

 اعمٜمٝم٤مل طمنم جيقز ٓ أنف يتٌلم وُمٜمف صحٞمح، ؿمٕم٦ٌم إمم وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 اؾمتٕمامهل٤م قمـ ومْمال اًمٓمرب ٔٓت آؾمتامع سمجقاز اًم٘م٤مئٚملم زُمرة ذم هذا

                                                           

 ضمٕمٗمر سمـ اهلل ومٕمٌد: هذا ضمٕمٗمر اسمـ أثر إمم أؿم٤مرة أن سمٕمد. ،181-2/182 آؾمت٘م٤مُم٦م ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل وىمد  (2)

 وضم٤مسمر قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ ًم٘مقل ومٕمٚمف قمـ ومْمال اًمديـ ذم ىمقًمف يٕم٤مرض أن يّمٚمح ممـ ًمٞمس

 [.ُمٜمف. ]وأُمث٤مهلؿ
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 اقمؽمض وًمذًمؽ ُمردود إي٤مه ؿمٕم٦ٌم ومؽمك رو٤مه أو قمٚمٛمف دون ذًمؽ وىمع أنف ٓطمتامل

 .ضمرير سمـ وه٥م قمٚمٞمف

 هذا وم٢من صحٞمح اقمؽماض وهذا :446 ص اعم٘مدُم٦م ُمـ شمرمجتف ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .اعمٜمٝم٤مل ذم ىمدطم٤م يقضم٥م ٓ

 .اًمِمٞمخ همٛمز يقضم٥م ٓ وهذا :شاعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل ىمٌٚمف وُمـ

 ومٝمق اًمٓمٜمٌقر صقت أنٙمر ؿمٕم٦ٌم ٕن اعمرظمّملم قمغم ىمٚمٌف يٛمٙمـ إثر هذا أن قمغم

 !.سمف اعمرظمّملم ُمـ يم٤من اعمٜمٝم٤مل أن فمٜمف ذم أظمٓم٠م يم٤من وإن ُمّمٞم٥م ذًمؽ ذم

 حتريؿ قمغم ُمتٗم٘مقن - إرسمٕم٦م إئٛم٦م وومٞمٝمؿ - واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء أن: واخلالص٦م

 ظمالومف سمٕمْمٝمؿ قمـ صح وإن اًمًٚمٗمٞم٦م وأصم٤مر اًمٜمٌقي٦م ًمألطم٤مدي٨م إشم٤ٌمقم٤م اًمٓمرب آٓت

ُٛمقكَ  طَمت ك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسم َؽ  وَمال﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل ذيمر سمام حمجقج ومٝمق  ومِٞماَم  حُيَٙم 

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿ   سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ًِ ٚم ُٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم ٤م طَمَرضم٤مً  َأنُْٗم ًَ ٚمِٞمامً  َوُي ًْ  ﴾.شَم

 [(98) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ] 

  وجقاهبا افطرب آلالت ادبقحغ صبفات
 اًمرضمٞمح٦م إئٛم٦م وُمذاه٥م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ىمدُمٜم٤م سمام أبٓمٚمٜم٤م أن سمٕمد

 ٟمص ي٠مت مل سم٠منف وزقمٛمف اإلسم٤مطم٦م هق اًمذي سم٤مٕصؾ ىمٚمده وُمـ طمزم اسمـ متًؽ

 أصٚمف سمف أجد ُم٤م ٟمذيمر أن واًمٗم٤مئدة اًمٌح٨م مت٤مم ُمـ وم٢من أٓت ُمـ رء سمتحريؿ

 98 رؾم٤مًمتف ذم طمزم اسمـ متًؽ ًم٘مد :وم٠مىمقل اًمٕمٚمامء سمف أضم٤مب سمام قمٚمٞمف اًمرد صمؿ اعمزقمقم

 :سمحديثلم ،61 – 62/  9 اعمحغم وذم ،99 –

 .قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ: وأظمر قم٤مئِم٦م قمـ: أطمدمه٤م

 اًمٌخ٤مري رواه وىمد وطمده ُمًٚمؿ رواي٦م ُمـ ؾم٤مىمف وم٘مد قم٤مئِم٦م طمدي٨م أُم٤م - 2

 صحٞمح خمتٍم يمت٤ميب ذم أوردشمف يمٜم٧م وىمد 399 اعمرام هم٤مي٦م ذم خمرج وهق وهمػمه أجْم٤م
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 واًمٗمقائد اًمزي٤مدات يمؾ إًمٞمف و٤مُم٤م اًمٕمٞمديـ يمت٤مب أول ذم سمًٞم٤مىمف ،538 سمرىمؿ اًمٌخ٤مري

 وًمذًمؽ ،طمديثٝم٤م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ُمـ وإبقاب اعمقاوٞمع خمتٚمػ ذم اعمٌثقصم٦م

 ريض ىم٤مًم٧م اًمزي٤مدات ُمـ واًمّمٗمح٤مت إضمزاء أرىم٤مم سمحذف ُمٜمف ؾمٞم٤مىمف ؾم٠من٘مؾ وم٢مين

 وذم[ إنّم٤مر ضمقار ُمـ] ضم٤مريت٤من وقمٜمدي ط اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ :قمٜمٝم٤م اهلل

 وذم شم٘م٤موًم٧م سمام: رواي٦م وذم سمٖمٜم٤مء شمٖمٜمٞم٤من[ وشميسم٤من شمدومٗم٤من ُمٜمك أج٤مم ذم] ىمٞمٜمت٤من: راي٦م

 اًمٗمراش قمغم وم٤موٓمجع[ سمٛمٖمٜمٞمتلم وًمٞمًت٤م] سمٕم٤مث يقم إنّم٤مر شم٘م٤مذوم٧م: أظمرى

: رواي٦م وذم وم٤مٟمتٝمرين[ سمثقسمف ُمتٖمش ط واًمٜمٌل] سمٙمر أبق ودظمؾ وضمٝمف وطمقل

 اًمِمٞمٓم٤من أُمزاُمػم: رواي٦م وذم قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من ُمزُم٤مر: رواي٦م وذم ُمزُم٤مرة: وىم٤مل وم٤مٟمتٝمرمه٤م

 .[ُمرشملم؟] ط اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم

 :وم٘م٤مل وضمٝمف قمـ ط اًمٜمٌل ومٙمِمػ: رواي٦م وذم ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمف وم٠مىمٌؾ

 همٛمزهتام همٗمؾ ومٚمام[ شقمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدا ىمقم ًمٙمؾ إن» [ف] سمٙمر أب٤م ي٤م] شدقمٝمام»

 .ومخرضمت٤م

: ىمقًمف قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م وم٘م٤مل ،سم٤مًمدف ًمٚمتٖمٜمل اإلسم٤مطم٦م قمغم طمزم اسمـ وم٤مطمت٩م :ىمٚم٧م

  :سمٛمٖمٜمٞمتلم وًمٞمًت٤م

 ًمٞمًت٤م: وىمقهل٤م صح ىمد ُمٜمٝمام وم٤مًمٖمٜم٤مء شمٖمٜمٞم٤من يم٤مٟمت٤م إهنام :ىم٤مًم٧م ىمد وًمٙمٜمٝم٤م ٟمٕمؿ: ىمٚمٜم٤م

 قمغم ط إٟمٙم٤مره ذم احلج٦م إٟمام ومٞمف طمج٦م ٓ يمٚمف وهذا سمٛمحًٜمتلم ًمٞمًت٤م: أي سمٛمٖمٜمٞمتلم

 ٓ ُمٓمٚمؼ ُم٤ٌمح أنف ومّمح ؟ط اهلل رؾمقل قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: ىمقًمف سمٙمر أيب

 .ؿمؽ سمال أظمٓم٠م وم٘مد أنٙمره ُمـ وأن ومٞمف يمراهٞم٦م

سم٤م  احلدي٨م هذا ذم ٟم٤مفمر ًمٙمؾ ضمدا اًمقاوح ُمـ :أؾمتٕملم وسم٤مهلل أىمقل قمٚمٞمف وضمقا

 - اًمّمٖم٤مر اجلقاري ُمع شمِمٛمؾ وهل يمٞمػ ادقم٤مه٤م اًمتل اعمٓمٚم٘م٦م اإلسم٤مطم٦م ومٞمف ًمٞمس أنف

 وهذا - اًمًٜم٦م أج٤مم ويمؾ اًمٓمرب آٓت يمؾ شمِمٛمؾ يمام أجْم٤م واًمرضم٤مل سمؾ اًمٙم٤ٌمر اًمٜم٤ًمء

 وىمع ُمٜمف أووح آظمر ظمٓم٠م وؾمٌٌف حيتٛمؾ ٓ ُم٤م ًمٚمحدي٨م حتٛمٞمؾ ومٞمف ضمدا واوح ظمٓم٠م
 قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: ىمقًمف سمٙمر أيب قمغم ط إٟمٙم٤مره ذم احلج٦م إٟمام :ىمقًمف وهق أٓ ومٞمف

 .ط اهلل رؾمقل
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 ومٞمف وإٟمام اإلؿم٤مرة سمٓمريؼ وًمق اإلٟمٙم٤مر هذا ُمـ رء احلدي٨م ذم ومٚمٞمس :ىمٚم٧م

 قمٞمدا ىمقم ًمٙمؾ وم٢من» :سم٘مقًمف ذًمؽ وقمٚمؾ اجل٤مريتلم قمغم سمٙمر أيب إٟمٙم٤مر ط إٟمٙم٤مره

 .شقمٞمدٟم٤م وهذا

 قمغم سمٙمر أيب إىمرار إمم سمف يِمػم ضمٝم٦م ُمـ ٕنف ط سمالهمتف ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ وهذا: ىمٚم٧م

 سم٤مًمدف همٜم٤مئٝمام قمغم اجل٤مريتلم سم٢مىمرار أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ويٍمح يم٠مصؾ ًمٚمٛمزاُمػم إٟمٙم٤مره

 متًٙمؽ ذم أص٧ٌم: سمٙمر ٕيب ي٘مقل ط يم٠منف إصؾ ُمـ ُمًتثٜمك أنف إمم سمذًمؽ ُمِمػما 

 .قمٞمد يقم وم٢مٟمف اجل٤مريتلم قمغم إٟمٙم٤مرك ذم وأظمٓم٠مت سم٤مٕصؾ

 أي٤مت: أًمقد ٟمٕمامن اًمِمٞمخ ًمٙمت٤مب ُم٘مدُمتل ذم هذا ٟمحق ذيمرت يمٜم٧م وىمد

 سمٙمر أبق ضم٤مء أجـ ُمـ: 47 - 46 ص ومٞمٝم٤م وشم٤ًمءًم٧م إُمقات ؾمامع قمدم ذم اًمٌٞمٜم٤مت

 :وم٘مٚم٧م إصؾ؟ هبذا قمٜمف اهلل ريض

ل شمٕم٤مًمٞمؿ ُمـ ضم٤مء :اجلقاب ت اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم يمثػمة وأطم٤مديثف ط اًمٌٜم  صمؿ اًمٓمرب وٓآ

ُمر ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم ويمقٟمف سمذًمؽ سمٙمر أيب قمٚمؿ ًمقٓ: ىمٚم٧م صمؿ اعمت٘مدُم٦م ُمّم٤مدره٤م سمٕمض ذيمرت  ٕا

ل يدي سملم يت٘مدم أن ًمف يم٤من ُم٤م  ظم٤مومٞم٤م يم٤من أنف همػم 2اًمِمديد اإلٟمٙم٤مر هذا سمٛمثؾ سمٞمتف وذم ط اًمٌٜم

ٞمٜمف قمٞمد يقم ذم جيقز أنٙمره اًمذي هذا أن قمٚمٞمف  ًمٙمؾ وم٢من سمٙمر أب٤م ي٤م دقمٝمام» :سم٘مقًمف ط اًمٜمٌل ًمف وم

 ُمٜمف اؾمتثٜمك وًمٙمٜمف إي٤مه ط إلىمراره سمف ُمًٚمام اًمٕم٤مم سمٙمر أيب إٟمٙم٤مر ومٌ٘مل ،شقمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدا ىمقم

 .احلدي٨م هذا ذم اًمقاردة سم٤معمقاصٗم٤مت ُم٤ٌمح ومٝمق اًمٕمٞمد ذم اًمٖمٜم٤مء

 إىمرار أمهٞم٦م قمغم شمدل أظمرى أُمثٚم٦م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعم٘مدُم٦م ذم هٜم٤مك ذيمرت يمٜم٧م وىمد

 اإلىمرار وىمع اًمذي اعمقوقع ًمٗمٝمؿ اًم٘مقي٦م إؾم٤ٌمب ُمـ يٙمقن وأنف ُم٤م ًم٘مقل ط اًمٜمٌل

 ي٤م» :ومٞمف اعمنميملم ًم٘متغم ط وُمٜم٤مداشمف سمدر ىمٚمٞم٥م طمدي٨م ذًمؽ ُمـ صحٞمح٤م ومٝمام ومٞمف

 ومٞمٝم٤م أرواح ٓ أضم٤ًمد ُمـ شمٙمٚمؿ ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه قمٛمر وىمقل ش..ومالن اسمـ ومالن

 قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. شُمٜمٝمؿ أىمقل ح٤م سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م» :سم٘مقًمف أضم٤مهبؿ ًمٙمـ ذًمؽ قمغم وم٠مىمرهؿ

 هيٛمٜمل سم٠مُمريـ يًٛمٕمقن ٓ أهنؿ اعمقشمك ذم إصؾ أن قمغم اًم٘مّم٦م هبذه صمٛم٦م وم٤مؾمتدًمٚم٧م

 :41 - 39 ص: وم٘مٚم٧م سم٤مإلىمرار يتٕمٚمؼ ُم٤م ُمٜمٝمام أن
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 ُمًت٘مرا  يم٤من ُم٤م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه قمٛمر أىمر ط اًمٜمٌل أن: أظمر وإُمر

 وسمٕمْمٝمؿ إيامء ذًمؽ إمم أوُم٠م سمٕمْمٝمؿ يًٛمٕمقن ٓ اعمقشمك أن واقمت٘م٤مدهؿ ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم

 ُم٤ٌمدرة ذم ومٝمق اإليامء أُم٤م :وم٠مىمقل شمقوٞمح إمم سمح٤مضم٦م إُمريـ ًمٙمـ ساطم٦م ذًمؽ ذيمر

 :سم٘مقهلؿ اًم٘مٚمٞم٥م عمقشمك ط ٟمداءه ؾمٛمٕمقا  ح٤م اًمّمح٤مسم٦م

 ىم٤مًمقا : سمٚمٗمظ ٟمحقه أنس قمـ أظمرى رواي٦م ذم وم٢من ومٞمٝم٤م أرواح ٓ أضم٤ًمدا شمٙمٚمؿ ُم٤م

 أن هلؿ يم٤من ُم٤م ط ُمٜمف شمٚم٘مقه ؾم٤مسمؼ سمذًمؽ قمٚمؿ قمغم يم٤مٟمقا  أهنؿ ومٚمقٓ قمٛمر ىم٤مل: سمدل

 طمٞمٜمئذ اًمتٌٚمٞمغ ومقاضم٥م ؾم٤مسمؼ قمٚمؿ سمٖمػم وأنٙمروا شمنقمقا  أهنؿ وه٥م سمذًمؽ ي٤ٌمدروه

 ٟمر ومل اًمنمع ذم ًمف أصؾ ٓ وأنف ظمٓم٠م هذا اقمت٘م٤مدهؿ أن هلؿ يٌلم أن ط اًمٜمٌل يٚمزم

 ح٤م سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م» :هلؿ ىم٤مل ُم٤م وهم٤مي٦م اًمٌٞم٤من هذا ُمثؾ احلدي٨م رواي٤مت ُمـ رء ذم

 مجٞمٕم٤م ًمٚمٛمقشمك سم٤مًمٜم٦ًٌم قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة شم٠مؾمٞمس ومٞمف ًمٞمس - شمرى يمام - وهذا. شُمٜمٝمؿ أىمقل

 ذًمؽ ًمٞمس أنف قمغم ظم٤مص٦م اًم٘مٚمٞم٥م أهؾ قمـ إظم٤ٌمر هق وإٟمام اًم٤ًمسمؼ اقمت٘م٤مدهؿ خت٤مًمػ

 اًمٜمٌل هلؿ ىم٤مل وسمام اًمقىم٧م سمذًمؽ ظم٤مص إذن ومًامقمٝمؿ ذطمف شم٘مدم يمام إـمالىمف قمغم

 ُم٤م ويمؾ أبدا دائام يًٛمٕمقن أهنؿ قمغم شمدل ومال هل٤م قمٛمقم ٓ قملم واىمٕم٦م ومٝمل وم٘مط ط

 .ُمٓمٚم٘م٤م اعمقشمك ُمـ همػمهؿ شمِمٛمؾ ٓ يمام هلؿ ي٘م٤مل

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ُمـ 187/  3 أمحد رواه ومٞمام ومٝمل اًمٍمحي٦م وأُم٤م

 وهؾ صمالث؟ سمٕمد أتٜم٤مدهيؿ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل صقشمف قمٛمر ومًٛمع ،صحٞمح

ِٛمعُ  ٓ إِٟم َؽ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ي٘مقل يًٛمٕمقن؟ ًْ  سمٞمده ٟمٗمز واًمذي» :وم٘م٤مل ﴾اعْمَْقشَمك شُم

 .شجيٞمٌقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ وًمٙمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ[ أىمقل ح٤م] سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده

 اعم٤ٌمدرة شمٚمؽ ذم اًمٕمٛمدة هل اعمذيمقرة أي٦م أن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سح وم٘مد

 إُمر قمٚمٞمٝمؿ أؿمٙمؾ وًمذًمؽ ومٞمف اًم٘مٚمٞم٥م أهؾ دظمقل قمٛمقُمٝم٤م ُمـ ومٝمٛمقا  وأهنؿ

  .اعمت٘مدم سمٌٞم٤مٟمف ذًمؽ ويم٤من إؿمٙم٤مهلؿ ًمٞمزيؾ سمذًمؽ ط اًمٜمٌل ومّم٤مرطمقا 

 ومٝمٛمٝمؿ قمغم - قمٛمر ُم٘مدُمتٝمؿ وذم - اًمّمح٤مسم٦م أىمر ط اًمٜمٌل أن يتْمح وُمٜمف
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 وٓ قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمره مل ٕنف وهمػمهؿ اًم٘مٚمٞم٥م عمقشمك اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اًمقضمف ذًمؽ قمغم ًممي٦م

 وًمٙمـ ذًمؽ قمغم أىمرهؿ إٟمف سمؾ ُمٓمٚم٘م٤م اعمقشمك ؾمامع شمٜمٗمل ٓ وم٤مٔي٦م أظمٓم٠متؿ: هلؿ ىم٤مل

 أُمر ذًمؽ وأن طم٘م٤م يمالُمف ؾمٛمٕمقا  وأهنؿ اًم٘مٚمٞم٥م ؿم٠من ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ظم٤مومٞم٤م يم٤من ُم٤م هلؿ سملم

 .ؾمٌؼ يمام ط ًمف ُمٕمجزة أي٦م ُمـ ُمًتثٜمك ظم٤مص

 اًمٜمٌل أىمره ُم٤م سمتتٌع آقمتٜم٤مء اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مف ُمـ واقمٚمؿ هلذا ومتٜمٌف :هٜم٤مك ىمٚم٧م صمؿ

 يْمؾ ىمد ومٌدوٟمف وإٓ ُمٕمٚمقم هق يمام طمؼ إىمراره ٕن سمف وآطمتج٤مج إُمقر ُمـ ط

 سملم اًمِم٤مهد هق ومٝمذا سمٕمٞمدا سمؽ ٟمذه٥م وٓ اًمٜمّمقص ُمـ يمثػم ذم اًمّمقاب قمـ اًمٗمٝمؿ

 طمدي٨م - احلدي٨م هبذا يًتدًمقا  أن وهمػمهؿ اعم١مًمٗملم ُمـ يمثػم اقمت٤مد وم٘مد يديؽ

 ح٤م سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م» :ط ىمقًمف سمٔم٤مهر ُمتٛمًٙملم يًٛمٕمقن اعمقشمك أن قمغم - اًم٘مٚمٞم٥م

 ٓ اعمقشمك سم٠من اقمت٘م٤مدهؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م ط إلىمراره ُمٜمتٌٝملم همػم شُمٜمٝمؿ أىمقل

 وأن يًٛمٕمقن ٓ اعمقشمك أن قمغم طمج٦م - ذيمرٟم٤م ح٤م سم٤مًمتٜمٌف - احلدي٨م ومٕم٤مد.. .يًٛمٕمقن

 واهلل قم٤مم ٟمص يمؾ ذم اًمِم٠من هق يمام سمٜمص إٓ قمٜمف اخلروج جيقز ومال إصؾ هق هذا

 .اًمتقومٞمؼ وزم

 ُم٤م هٜم٤م أذيمر أن اعمٗمٞمد ُمـ وًمٕمٚمف يمثػمة أُمثٚم٦م اًمٜمقع هذا ُمـ اًم٤ٌمطم٨م جيد وىمد

 ...ُمثالن ومه٤م ذًمؽ ُمـ أن حييين

  :46 ص قم٘مٌف وم٘مٚم٧م هذا قم٤مئِم٦م وأطمدمه٤م ذيمرهتام صمؿ

 ُمزُم٤مر: اًمّمديؼ سمٙمر أيب ىمقل يٜمٙمر مل ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم ومٜمجد :ىمٚم٧م

 ومٛمـ سمٛمٜمٙمر وًمٞمس ُمٕمروف ذًمؽ أن قمغم إي٤مه إىمراره ومدل ذًمؽ قمغم أىمره سمؾ اًمِمٞمٓم٤من

 صمؿ. 238 - 237 ص ٟم٘مٚمف شم٘مدم ُم٤م اًمخ.. .اجلقاب سمذًمؽ اًمّمديؼ سمٙمر أبق ضم٤مء أجـ

 أب٤م أىمر يمذًمؽ اعمقشمك ؾمامع اؾمتٜمٙم٤مره قمغم قمٛمر أىمر يمام ط أنف ومتٌلم :47 ص: ىمٚم٧م

 أدظمؾ يمذًمؽ ختّمٞمّم٤م إول قمغم أدظمؾ أنف ويمام اًمِمٞمٓم٤من ُمزُم٤مر اؾمتٜمٙم٤مره قمغم سمٙمر

 همٗمؾ وُمـ اًمٕمٞمد يقم ذم اعمذيمقر اًمٖمٜم٤مء إسم٤مطم٦م اىمت٣م ختّمٞمّم٤م هذا سمٙمر أيب ىمقل قمغم

 ذًمؽ حيٚمق يمام إج٤مم يمؾ ذم اإلسم٤مطم٦م احلدي٨م ُمـ أظمذ سمٞمٜم٤م اًمذي اإلىمرار ُمالطمٔم٦م قمـ
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 ...طمزم اسمـ ومٞمف وؾمٚمٗمٝمؿ اعمٕم٤مسيـ اًمٙمت٤مب ًمٌٕمض

 يم٤من وًمٙمـ ومحؼ - اجل٤مريتلم قمغم يٜمٙمر مل ط أنف وأُم٤م :49 - 48 ص ىمٚم٧م صمؿ

 .أوٓ هذا .همػمه يِمٛمؾ ومال قمٞمد يقم ذم ذًمؽ

 :سم٘مقًمف ذًمؽ أتٌع شدقمٝمام» :سم٘مقًمف قمٚمٞمٝمام يٜمٙمر ٓ سم٠من سمٙمر أب٤م ط أُمر ح٤م: وصم٤مٟمٞم٤م

 إذا - اًمٕمٞمدي٦م هل اإلسم٤مطم٦م قمٚم٦م أن قمغم شمدل شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م مجٚم٦م ومٝمذه ش...قمٞمدا ىمقم ًمٙمؾ وم٢من»

 هذه اٟمتٗم٧م وم٢مذا وقمدُم٤م وضمقدا اًمٕمٚم٦م ُمع يدور احلٙمؿ أن اعمٕمٚمقم وُمـ - اًمتٕمٌػم صح

 ي٘مقل ٓ ًمٕمٚمف طمزم اسمـ وًمٙمـ فم٤مهر هق يمام ومٞمف اًمٖمٜم٤مء يٌح مل قمٞمد يقم يٙمـ مل سم٠من اًمٕمٚم٦م

 ؾمٞمام وٓ اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف رد وىمد اخلٓم٤مب سمدًمٞمؾ ي٘مقل ٓ أنف قمٜمف قمرف يمام اًمٕمٚم٦م سمدًمٞمؾ

 ُمـ اًمث٤مين اعمجٚمد ومراضمع اًمٗمت٤موى جمٛمقع ُمـ ُمقوع همػم ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 .ومٝمرؾمف

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ُمـ سم٠مس وٓ اًمٖمٜم٤مء ؾمامع ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمغم اًمٙمالم ـم٤مل ًم٘مد

ل إىمرار اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمالطمٔم٦م أن وهق وُمٝمؿ واوح ُمٜمف اًمِم٤مهد وم٢من  يٗمتح ُم٤م ُٕمر ط اًمٌٜم

ُمر يم٤من وهٙمذا سمدوهن٤م إًمٞمف ًمٞمّمؾ يم٤من ُم٤م واًمٗمٝمؿ اًمٗم٘مف ُمـ سم٤مسم٤م قمٚمٞمف  .اًم٘مٚمٞم٥م طمدي٨م ذم ٕا

ل أن شمقمهف ُمـ ٟمِم٠م إٟمام طمزم اسمـ ظمٓم٠م أن: واخلالصة  قمغم سمٙمر أيب إٟمٙم٤مر أنٙمر ط اًمٌٜم

 ُم٘مٞمدة إسم٤مطم٦م قمغم يدل إٟمام هذا ٕنف وذًمؽ ًمٚمج٤مريتلم ط إىمراره ُمـ وًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤م اجل٤مريتلم

ت سمٙمؾ وًمٞمس وسم٤مًمدف شم٘مدم يمام قمٞمد سمٞمقم  سمف سح يمام اإلٟم٤مث ُمـ وسم٤مًمّمٖم٤مر اًمٓمرب ٓآ

ٞمس ذم اجلقزي اسمـ ىم٤مل اًمٕمٚمامء  اًمًـ صٖمر اجل٤مريتلم ه٤مشملم ُمـ واًمٔم٤مهر :139/  2 إسمٚمٞمس شمٚم

 .(2)ُمٕمٝم٤م ومٞمٚمٕمٌـ اجلقاري إًمٞمٝم٤م ينب ط اهلل رؾمقل ويم٤من صٖمػمة يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ٕن

 فمٜمل وي١ميد اًمقهؿ ذًمؽ ًمقٓ احلٙمؿ يٕمٛمؿ يم٤من طمزم اسمـ أن أفمـ ٓ وم٢مين وهلذا

/  23 اعمحغم ذم وم٘م٤مل يٕمٛمٛمف ومل اخل٤مص٦م دًٓمتف ذم شمٌٜم٤مه وم٘مد اعمذيمقر اًمتني٥م طمدي٨م

 ش...ًمٖمػمهـ حيؾ وٓ سم٤مًمّمقر اًمٚمٕم٥م ظم٤مص٦م ًمٚمّم٤ٌمي٤م وضم٤مئز»  :76 - 75

 هٜم٤م اخل٤مص ُمع يم٤مًمٕم٤مم اًمٜمّمقص سملم اجلٛمع ي٘متْمٞمف اًمذي اًمٗم٘مف هق وهذا :ىمٚم٧م

                                                           

 [ُمٜمف.]99/218 اعمرام هم٤مي٦م ذم خمرج وهق وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه  (2)
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 وم٤مؾمتثٜمل وُمٕمرووم٦م يمثػمة إرواح ذوات ُمـ اًمّمقر حتريؿ ذم اًمٍمحي٦م إطم٤مدي٨م وم٢من

 ذه٥م يمام إطم٤مدي٨م سمتٚمؽ هذا ييب ومٚمؿ اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م ُمـ طمزم اسمـ ذيمره ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 ُمقىمػ يٙمقن أن يٜمٌٖمل يم٤من وهٙمذا اعمذيمقر اجلٛمع ظمالف ٕنف إوم٤موؾ سمٕمض إًمٞمف

 ُمٜمٝم٤م يًتثٜمل وأن اًمّمقر طمرم يمام سمتحريٛمٝم٤م ي٘مقل أن اًمٓمرب آٓت ُمـ طمزم اسمـ

 حتريؿ ذم اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م قمغم ي٘مػ ومٚمؿ اًمتقومٞمؼ يّمحٌف مل أنف إٓ اًمٕمٞمد ذم اًمدف

 قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: ط اًمٜمٌل سمحية سمٙمر أيب ىمقل ذًمؽ ذم يٙمٗمٞمف ويم٤من أٓت

 ىم٤مل يمام قمٚمٞمف طمج٦م احلدي٨م أن وسمٞمٜم٤م آٟمٗم٤م ذطمتف اًمذي ومهف ًمقٓ ؟ط اهلل رؾمقل

 .ذًمؽ ذم أىمقاهلؿ سمٕمض ذيمر ُمـ سم٠مس وٓ اًمٕمٚمامء

 ؾمٛمك سمٙمر أب٤م ٕن طمجتٜم٤م احلدي٨م هذا :453 ت اًمٓمؼمي اًمٓمٞم٥م أبق ىم٤مل - 2

 ذم اًمتٖمٚمٞمظ ُمـ ُمٜمٕمف وإٟمام ىمقًمف سمٙمر أيب قمغم ط اًمٜمٌل يٜمٙمر ومل اًمِمٞمٓم٤من ُمزُمقر ذًمؽ

 صٖمػمة قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م وىمد اًمٕمٞمد يقم ذم ؾمٞمام ٓ روم٘متف حلًـ اإلٟمٙم٤مر

 أظمٞمٝم٤م اسمـ يم٤من وىمد اًمٖمٜم٤مء ذم إٓ وحتّمٞمٚمٝم٤م سمٚمقهمٝم٤م سمٕمد قمٜمٝم٤م يٜم٘مؾ ومل اًمقىم٧م ذًمؽ ذم

 .قمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ أظمذ وىمد ؾمامقمف ُمـ ويٛمٜمع اًمٖمٜم٤مء يذم حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 .154 – 153/  2 اجلقزي اسمـ يمت٤مب ُمـ ٟم٘مٚمتف

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م - 185/  1 واًمرىمص اًمًامع رؾم٤مًم٦م ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل - 1

 وأصح٤مسمف ط اًمٜمٌل قم٤مدة ُمـ يٙمـ مل هذا أن سمٞم٤من احلدي٨م هذا ومٗمل :اًمٙمؼمى
 واًمٜمٌل اًمِمٞمٓم٤من ُمزُمقر قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أبق اًمّمديؼ ؾمامه وهلذا قمٚمٞمف آضمتامع

 ذم اًمٚمٕم٥م ذم هلؿ يرظمص واًمّمٖم٤مر قمٞمد يقم سم٠منف ذًمؽ ُمٕمٚمال قمٚمٞمف اجلقاري أىمر ط

 :احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام إقمٞم٤مد

 .(2) شومًح٦م ديٜمٜم٤م ذم أن اعمنميمقن ًمٞمٕمٚمؿ» 

                                                           

 أمحد أظمرضمف اًمٓمرف وهذا قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وأصٚمف سم٤محلراب اعمًجد ذم احلٌِم٦م ًمٕم٥م طمدي٨م ُمـ ـمرف هق  (2)

 وؾمٙم٧م. 175 -174ص اًمزوم٤مف وآداب. 2819 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق قمٜمٝم٤م ـمري٘ملم ُمـ واحلٛمٞمدي

ه. ،1/444 احل٤مومظ قمٜمف ج وقمزا  .[ُمٜمف.]ًمٚمنا
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 اًمٜمًقة صٖم٤مر ُمـ صقاطم٤ٌمهت٤م ودملء هبـ شمٚمٕم٥م ًمٕم٥م ًمٕم٤مئِم٦م يٙمقن يم٤من ويمام

 .(2)ُمٕمٝم٤م يٚمٕمٌـ

 سمٙمر أيب قمغم ط يٜمٙمر ومٚمؿ :157/  2 اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل - 3

 سمٖمٜم٤مء شمٖمٜمٞم٤من ُمٙمٚمٗمتلم همػم ضم٤مريت٤من ٕهنام وأىمرمه٤م اًمِمٞمٓم٤من ُمزُم٤مر اًمٖمٜم٤مء شمًٛمٞمتف

 قمٞمد يقم اًمٞمقم ويم٤من واحلرب اًمِمج٤مقم٦م ُمـ سمٕم٤مث طمرب يقم ذم ىمٞمؾ اًمذي إقمراب

 شمٕمٚمٞمؾ ومٞمف :ش...دقمٝمام» :ط ىمقًمف قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م 441/  1 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل - 4

 ومقضمده دظمؾ ًمٙمقٟمف ط قمٚمٛمف سمٖمػم ذًمؽ ومٕمٚمت٤م أهنام ُمـ اًمّمديؼ فمٜمف ُم٤م ظمالف وإيْم٤مح

وضمف هذه ُمـ اسمٜمتف قمغم اإلٟمٙم٤مر ًمف ومتقضمف ٟم٤مئام ومٔمٜمف سمثقسمف ُمٖمٓمك  ُمـ قمٜمده شم٘مرر ح٤م ُمًتّمح٤ٌم ٕا

ًتٜمدا سمذًمؽ ط اًمٜمٌل قمـ ىمٞم٤مُم٤م ذًمؽ إٟمٙم٤مر إمم وم٤ٌمدر واًمٚمٝمق اًمٖمٜم٤مء ُمٜمع  ًمف فمٝمر ُم٤م إمم ُم

 هور: أي قمٞمد يقم سم٠منف احلٙمٛم٦م سمٌٞم٤من ُم٘مروٟم٤م احلٙمؿ وقمرومف احل٤مل ط اًمٜمٌل ًمف وم٠مووح

قمراس ذم يٜمٙمر ٓ يمام هذا ُمثؾ ومٞمف يٜمٙمر ومال ذقمل  .ٕا

 ٟم٤مومع ومػمويف اإلسم٤مطم٦م قمغم طمزم اسمـ سمف اطمت٩م اًمذي قمٛمر اسمـ طمدي٨م وأُم٤م - 1

 وقمدل أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف ومقوع راع زُم٤مرة صقت ؾمٛمع قمٛمر اسمـ أن :قمٛمر اسمـ ُمقمم

 ٓ: ىمٚم٧م طمتك ومٞمٛميض ٟمٕمؿ: وم٠مىمقل أتًٛمع؟ ٟم٤مومع ي٤م: ي٘مقل وهق اًمٓمريؼ قمـ راطمٚمتف

 زُم٤مرة وؾمٛمع ط اهلل رؾمقل رأج٧م: وىم٤مل اًمٓمريؼ إمم راطمٚمتف وأقم٤مد يديف ومقوع

 .هذا ُمثؾ ومّمٜمع راع

 ،4916 - 4914 داود وأبق ،263/  4 ؾمٕمد واسمـ ،38 و 8/  1 أمحد أظمرضمف

 طم٤ٌمن واسمـ ،147 ص اجلقزي اسمـ ويمذا ،111/  23 اًمًٜمـ ذم اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ

 ،64 رىمؿ وأضمري ،2/  9 ق اًمدٟمٞم٤م أيب واسمـ ُمقارد - 1323 صحٞمحف ذم

/  4 أجْم٤م اإليامن ومٞمِمٕم٥م واًمٌٞمٝم٘مل هٜمدي٦م - 5 ص اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ ذم واًمٓمؼماين

 وشمٙمٚمٛم٧م ظمرضمتٝم٤م وىمد صحٞمح ـمرىمف وسمٕمض سمف ٟم٤مومع قمـ ـمرق ُمـ 5213/  183

 اعمِمٙم٤مة وذم 568 اًمٜمْمػم اًمروض ذم سمٜمحقه جم٤مهد ُمـ ًمٜم٤مومع ُمت٤مسمع ُمع ُمٗمّمال قمٚمٞمٝم٤م

 طمدي٨م: ٟم٤مس سمـ حمٛمد اًمٗمْمؾ أبق احل٤مومظ وىم٤مل اًمث٤مين اًمتح٘مٞمؼ/  4822 سم٤مظمتّم٤مر

                                                           

 [ُمٜمف.]221ص ىمري٤ٌم شم٘مدم يمام قمٚمٞمف ُمتٗمؼ  (2)
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 .اًمٙم٤ٌمئر ه٤مُمش - 239 ص اًمرقم٤مع ويمػ ،77/  22 أًمقد شمٗمًػم ذم يمام صحٞمح

 ٓسمـ ط اهلل رؾمقل أب٤مطمف ُم٤م طمراُم٤م يم٤من ومٚمق :احلدي٨م قم٘م٥م طمزم اسمـ وم٘م٤مل

 ُمـ ًمٞمس رء يمؾ يمره اًمًالم قمٚمٞمف وًمٙمٜمف ؾمامقمف ًمٜم٤مومع قمٛمر اسمـ أب٤مح وٓ ؾمامقمف قمٛمر

 قمٚمٞمف - اىمتٍم ح٤م طمراُم٤م ذًمؽ يم٤من ومٚمق.. .و.. و ُمتٙمئ٤م إيمؾ يمره يمام اهلل إمم اًمت٘مرب

 .قمٜمف ويٜمٝمك سمؽميمف ي٠مُمر أن دون قمٜمف أذٟمٞمف يًد أن - اًمًالم

 :قمٜمف ختٗمك أن سمٕمٚمٛمف يٚمٞمؼ ُم٤م أُمقر قمٚمٞمف ظمٗمٞم٧م وم٘مد طمزم اسمـ قمـ اهلل قمٗم٤م: وم٠مىمقل

 ظمٓم٠م وهق سم٤مًمث٤مين إول ومٗمن وآؾمتامع اًمًامع سملم اًمٗمرق قمٜمف هم٤مب :أوال

ٟم٤م ًمٖم٦م فم٤مهر  :آٟمٗم٤م اعمذيمقر قم٤مئِم٦م طمدي٨م قم٘م٥م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ وؾمٜم٦م وىمرآ

 إٟمام واًمٜمٝمك وإُمر ذًمؽ إمم اؾمتٛمع ط اًمٜمٌل أن اجل٤مريتلم طمدي٨م ذم وًمٞمس

 ُم٤م ٓ اًمرؤي٦م سم٘مّمد يتٕمٚمؼ إٟمام وم٤مٟمف اًمرؤي٦م ذم يمام اًمًامع سمٛمجرد ٓ سم٤مٓؾمتامع يتٕمٚمؼ

 اًمِمؿ ىمّمد قمـ اعمحرم يٜمٝمك إٟمام اًمٓمٞم٥م اؿمتامم ذم ويمذًمؽ آظمتٞم٤مر سمٖمػم ُمٜمٝم٤م حيّمؾ

 يم٤محلقاس اعمحرُم٤مت ُم٤ٌمذة ذم ويمذًمؽ قمٚمٞمف رء ٓ وم٢مٟمف ي٘مّمده مل ُم٤م ؿمؿ إذا وم٠مُم٤م

 ذًمؽ ذم واًمٜمٝمك إُمر يتٕمٚمؼ إٟمام واًمٚمٛمس واًمذوق واًمِمؿ واًمٌٍم اًمًٛمع ُمـ اخلٛمس

 .هنل وٓ ومٞمف أُمر ومال اظمتٞم٤مره سمٖمػم حيّمؾ ُم٤م وأُم٤م وقمٛمؾ ىمّمد ومٞمف ًمٚمٕمٌد سمام

 سمت٘مدير - ي٘مقل ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ وم٢من ومذيمره.. .قمٛمر اسمـ طمدي٨م سمف وضمف مم٤م وهذا

 يًتٛمع يٙمـ مل قمٛمر اسمـ سم٠من ومٞمج٤مب أذٟمٞمف سمًد قمٛمر اسمـ ي٠مُمر مل - (2)احلدي٨م صح٦م

 اضمت٤مز يمٛمـ وإومْمؾ ًمأليمٛمؾ ـمٚم٤ٌم قمدل اًمٜمٌل وإٟمام ومٞمف إصمؿ ٓ وهذا يًٛمع يم٤من وإٟمام

 مل وًمق أطمًـ ومٝمذا يًٛمٕمف يمٞمال أذٟمٞمف ومًد حمرم سمٙمالم يتٙمٚمٛمقن ىمقُم٤م ومًٛمع سمٓمري٘مف

 .سم٤مًمًد إٓ يٜمدومع ٓ ديٜمل ضر ؾمامقمف ذم يٙمقن أن إٓ مهللا سمذًمؽ ي٠مثؿ مل أذٟمٞمف يًد

 ويٜمٝم٤مه ًمٞم٠مُمره ط يديف سملم يم٤من اًمزاُمر اًمراقمل أن يتّمقر يم٠منف طمزم اسمـ أن :ثاكقا

 سمٕمٞمدا يم٤من أنف وهق سمخالومف يِمٕمر ىمد ُم٤م ومٞمف ًمٕمؾ سمؾ ذًمؽ ُمـ رء احلدي٨م ذم وًمٞمس

                                                           

 [ُمٜمف.]سمٞمٜم٧م يمام اًمّمحٞمح وهق: ىمٚم٧م  (2)



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ذيمر أن سمٕمد اهل٤مدي قمٌد اسمـ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وًمذًمؽ صقشمف يًٛمع وإٟمام ؿمخّمف يرى ٓ

 :وظمالصتف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ٟمحق

 أو رؤي٦م سمال ؾمٛمٕمف ومٚمٕمٚمف قملم ىمْمٞم٦م ٕهن٤م إسم٤مطمتف قمغم يدل ٓ اًمراقمل وشم٘مرير

 يٙمـ مل اًمراقمل ًمٕمؾ أو إًمٞمف اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ ُمٙم٤من أو ضمٌؾ رأس قمغم ُمٜمف سمٕمٞمدا

 .(2)قمٚمٞمف اإلٟمٙم٤مر يتٕملم ومٚمؿ ُمٙمٚمٗم٤م

 أن يٕمٚمؿ وهق اخلٛمر ُمـ حتريام سم٠مؿمد ًمٞمس اًمٓمرب وآٓت اًمٖمٜم٤مء حتريؿ إن :ثافثا

 يّمح ومٝمؾ اًمتحريؿ ىمٌؾ يٕم٤مىمروهن٤م وهؿ أصح٤مسمف فمٝمراين سملم ؿم٤مء ُم٤م قم٤مش ط اًمٜمٌل

 دًٓم٦م اومؽماض قمغم - ٟم٘مقل ٟمحـ يمذًمؽ يٜمٝمٝمؿ؟ ومل أىمرهؿ ط إٟمف: ي٘م٤مل أن

 يً٘مط آطمتامل وُمع اًمتحريؿ ىمٌؾ يم٤من أنف حيتٛمؾ إٟمف: - اإلسم٤مطم٦م قمغم احلدي٨م

 .آؾمتدٓل

ومؽماض وقمغم :وأخرا رابعا  سمدائٞم٦م آخ٦م وهق اًمراقمل سمٛمزُم٤مر ظم٤مص٦م إسم٤مطم٦م ومٝمل اعمذيمقر ٓا

قمتدال طمد قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمٓم٤ٌمع وحتريؽ ًمٚمٜمٗمقس إصم٤مرهت٤م طمٞم٨م ُمـ ؾمخٞمٗم٦م ؾم٤مذضم٦م  وم٠مـج ٓا

ٓت ُمـ هل ظمرى ٔا ٓت ُمـ وهمػممه٤م واًم٘م٤مٟمقن يم٤مًمٕمقد ٕا  اًمزُمـ ُمرور ُمع شمٜمققم٧م اًمتل ٔا

ؾمتامع واجلٛمٝمقر سم٤مؾمتٕمامهل٤م اعمٖمٜملم سمٕمض واسمتكم احل٤مض اًمٕمٍم ذم وسمخ٤مص٦م  إًمٞمٝم٤م سم٤ٓم

ًمتٝم٤مء  .هب٤م؟ وا

 - اعمذيمقر آومؽماض وقمغم - احلدي٨م هذا ذم اًمدًمٞمؾ أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م إن

 ومٞمف أن سمؾ اًمٌت٦م ومٞمف دًمٞمؾ ٓ أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م وإٓ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام اًمدقمقى ُمـ أظمص

 ذقمٞم٦م يمراه٦م ري٥م سمال وهل اًمراقمل ُمزُم٤مر ًمّمقت ط اًمٜمٌل يمراه٦م قمغم دًمٞمال

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم سمدظمؾ
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّلل  ًَ  وًمذًمؽ ﴾طَم

 اًم٘مّمد وضمقد قمدم ُمع أذٟمٞمف ذم إصٌٕمٞمف ومقوع قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد اشمٌٕمف

 رمحف اجلقزي اسمـ ىم٤مل وهلذا َيٗمك ٓ يمام يمراه٦م أؿمد اًم٘مّمد وضمقد ُمع ومٝمق ذطمٜم٤م يمام

 :147 ص اهلل

                                                           

 .[ُمٜمف.]ًمٚمًٞمقـمل اًمّمٕمقد ُمرىم٤مة قمـ وهق ،435/4 اعمٕمٌقد قمقن ُمـ ٟم٘مٚمتف  (2)
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 أهؾ سمٖمٜم٤مء ومٙمٞمػ آقمتدال قمـ َيرج ٓ صقت طمؼ ذم ومٕمٚمٝمؿ هذا يم٤من إذا

 !.وزُمقرهؿ؟ اًمزُم٤من

 .وُمقؾمٞم٘م٤مهؿ؟ زُم٤مٟمٜم٤م أهؾ ذم ي٘م٤مل ومامذا :ىمٚم٧م

 ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ

 ُمٗمٞمد قمزيز سم٠مثر اًم٘مراء أتحػ أن زم سمدا اًمٗمّمؾ هذا قمغم اًمٙمالم ظمت٤مم وىمٌؾ هذا،

 اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد قمـ وهق ًمذيمره شمٕمرض ىمد اعمالهل ذم يمت٥م ممـ أطمدا أر مل

 يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مزف أن ُمٜمف ؾمٞمت٠ميمد اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ وم٢من قمٜمف اهلل ريض اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر

 وم٘م٤مل واًمتِمٝمػم اًمتٕمزير يًتحؼ إؿمٝم٤مره٤م إمم اًم٤ًمقمل وأن اًمًٚمػ قمٜمد ُمًتٜمٙمرة

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف إوزاقمل اإلُم٤مم

 وإفمٝم٤مرك... »  :ومٞمف يمت٤مسم٤م اًمقًمٞمد سمـ قمٛمر إمم اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ُمع يمت٥م

 مج٦م مجتؽ جيز ُمـ إًمٞمؽ أبٕم٨م أن مهٛم٧م وًم٘مد اإلؾمالم ذم سمدقم٦م واعمزُم٤مر اعمٕم٤مزف

 .شؾمقء

 سمًٜمد ،173/  5 احلٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ،278/  1 ؾمٜمٜمف ذم اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 أبق ورواه ضمدا ُمٓمقٓ 257 - 254 قمٛمر ومٞمًػمة احلٙمؿ قمٌد اسمـ وذيمره صحٞمح

 .ضمدا خمتٍما  أظمرى ـمريؼ ُمـ ،339/  5 ٟمٕمٞمؿ

سم٦م ومال  سمٖمض قمغم يرسمٞمٝمؿ أن ي٠مُمره وًمده ُم١مدب إمم أجْم٤م يٙمت٥م أن إذن همرا

 :ىم٤مل (2)اهلل قمٌد سمـ قمٛمر إُمقي طمٗمص أبق وم٘م٤مل واعمٕم٤مزف اعمالهل

 ًمٞمٙمـ :اعمٕم٤مزف سمٖمض قمغم يرسمٞمٝمؿ أن ي٠مُمره وًمده ُم١مدب إمم اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر يمت٥م

 اًمرمحـ ؾمخط وقم٤مىمٌتٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سمدؤه٤م اًمتل اعمالهل سمٕمض أدسمؽ ُمـ يٕمت٘مدون ُم٤م أول

هم٤مين واؾمتامع اعمٕم٤مزف طمْمقر أن: اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمث٘م٤مت قمـ سمٚمٖمٜمل وم٢مٟمف  يٜم٧ٌم هب٤م واًمٚمٝم٩م ٕا

                                                           

 ٟمًٌف ُمـ أر مل وًمٙمٜمل طمٗمص سم٠ميب يٙمٜمك وم٢مٟمف اعمدين همٗمرة ُمقمم اهلل قمٌد سمـ قمٛمر أنف وحيتٛمؾ أقمرومف مل  (2)

 [ُمٜمف.]أُمقي٤م
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 أجن اعمقاـمـ شمٚمؽ طمْمقر سمؽمك ذًمؽ ًمتقىمل وًمٕمٛمري اح٤مء اًمٕمِم٥م يٜم٧ٌم يمام اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق

 .ىمٚمٌف ذم اًمٜمٗم٤مق قمغم اًمثٌقت ُمـ اًمذهـ ذي قمغم

 ص اجلقزي اسمـ اًمٗمرج أبق ـمري٘مف وُمـ ،2/  6 ق اعمالهل ذم ذم اًمدٟمٞم٤م أيب اسمـ أظمرضمف

 ُمرومققم٤م قمٜمف وروي٧م ُمقىمقوم٤م ُمًٕمقد اسمـ قمـ صح٧م ىمد اًمٜمٗم٤مق يٜم٧ٌم اًمٖمٜم٤مء أن: ومجٚم٦م. 153

 .245 ص اًمث٤مُمـ اًمٗمّمؾ ذم خترجيف وي٠ميت ،23 ص اعم٘مدُم٦م ذم ؾمٌؼ يمام

 :شمذيٞمؾ 

 اًمٕمٚمامء وأىمقال واًمٌحقث إطم٤مدي٨م ُمـ شم٘مدم مم٤م قمرومٜم٤م ىمد: ي٘مقل ؾم٤مئؾ ّب ورُ 

 هٜم٤مك ومٝمؾ واًمٕمٞمد اًمٕمرس ذم اًمدف ؾمقى اؾمتثٜم٤مء سمدون يمٚمٝم٤م اًمٓمرب آٓت حتريؿ

 أجْم٤م؟ اًمدف ومٞمٝم٤م حيؾ أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم

ومراح ذم اًمدف قمغم اًميب ضمقاز إمم ينم ُم٤م اًمٕمٚمامء سمٕمض يمالم ذم يرد: وم٠مىمقل  - ٕا

 سمف شم٘مقم مم٤م ذًمؽ قمغم يدل ُم٤م أضمد مل ؿمخّمٞم٤م وأن٤م اًمٖم٤مئ٥م وىمدوم اخلت٤من وذم - يٓمٚم٘مقن هٙمذا

امع ُم٠ًمخ٦م يمت٤مسمف ذم ذيمر اًم٘مٞمؿ اسمـ رأج٧م وىمد ُمقىمقوم٤م وًمق احلج٦م  رواي٦م ُمـ أثرا  ،233 ص اًًم

ٜمده احلراين ؿمٕمٞم٥م أيب  صقت ؾمٛمع إذا يم٤من اخلٓم٤مب سـم قمٛمر أن ؾمػمـي اسـم قمـ ظم٤مًمد قمـ سم

 .ؾمٙم٧م ظمت٤من أو قمرس: ىم٤مًمقا  وم٢من قمٜمف؟ ؾم٠مل اًمدف

 صم٘م٦م يم٤من وإن احلراين ؿمٕمٞم٥م ٕيب قمزوه ذم اًمٜمجٕم٦م أبٕمد وىمد ُمٜم٘مٓمع وًمٙمٜمف صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

/  4 ؿمٞم٦ٌم أيب يم٤مسمـ اعمّمٜمٗملم وُمـ وأوصمؼ ُمٜمف أؿمٝمر هق ُمـ رواه وىمد ُمٕمروف ُم١مًمػ ًمٞمس وم٢مٟمف

ٞمٝم٘مل وقمٜمف ،5/  22 اًمرزاق وقمٌد ؾمٙم٧م ُمٙم٤من أىمره: وىم٤مل ،291  ـمري٘ملم ُمـ ،193/  7 اًٌم

٦م أيب اسمـ وًمٗمظ. إًمخ.. .يم٤من قمٛمر أن: ؾمػميـ اسمـ قمـ أجقب قمـ : ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ :ؿمٌٞم

  ...قمٛمر أن ٟمٌئ٧م

ٟم٘مٓم٤مع ذم سيح وهذا  سمـ قمٛمر يدرك مل ؾمػميـ سمـ حمٛمد ٕن ذًمؽ ذم فم٤مهر ىمٌٚمف وُم٤م ا

 .ؾمٜملم قمنم سمٜمحق ووم٤مشمف سمٕمد وًمد اخلٓم٤مب

 أت٧م ؾمقداء أُم٦م أن :أبٞمف قمـ سمريدة سمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل وىمد

 ص٤محل٤م اهلل ردك إن ٟمذرت يمٜم٧م إين: وم٘م٤مًم٧م - ُمٖم٤مزيف سمٕمض ُمـ ورضمع - ط اهلل رؾمقل

 اًمرواي٦م وذم ومٕمٚم٧م يمٜم٧م إن»  :ىم٤مل ؟[وأتٖمٜمك] سم٤مًمدف قمٜمدك أضب أن ؾم٤مح٤م: رواي٦م وذم
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ظمرى  .ششمٗمٕمكم ومال شمٗمٕمكم مل يمٜم٧م وإن وم٤مومٕمكم ٟمذرت: ٕا

: ىم٤مل قمٛمر دظمؾ صمؿ شميب وهل همػمه ودظمؾ شميب وهل سمٙمر أبق ومدظمؾ وميسم٧م

ظمرى اًمرواي٦م وذم ظمٚمٗمٝم٤م دومٝم٤م ومجٕمٚم٧م  وم٘م٤مل ُم٘مٜمٕم٦م وهل قمٚمٞمف ىمٕمدت صمؿ إؾمتٝم٤م حت٧م: ٕا

 :ط اهلل رؾمقل

[ شميب وهل] هد ضم٤مًمس أن٤م قمٛمر ي٤م ُمٜمؽ ًمٞمخ٤مف: اًمرواي٦م وذم ًمٞمٗمرق اًمِمٞمٓم٤من إن

: اًمرواي٦م وذم» ومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م[ قمٛمر ي٤م أن٧م] دظمٚم٧م أن ومٚمام[ شميب وهل] ه١مٓء ودظمؾ

 .اًمدف أخ٘م٧م

ٞم٤مق أمحد أظمرضمف ظمرى واًمرواي٦م ًمف واًًم  واسـم هق وصححف ًمٚمؽمُمذي اًمزي٤مدات ُمع ٕا

 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ قمٜمف وؾمٙم٧م 1162 و 2639 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق اًم٘مٓم٤من واسـم طم٤ٌمن

22  /587 - 5882.  

 أظم٤ٌمر ُمـ اعمٜمت٘مك ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ضمد هذا سمريدة حلدي٨م شمرضمؿ وىمد

 .ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمٖم٤مئ٥م ًم٘مدوم سم٤مًمدف اًمٜم٤ًمء ضب سم٤مب :سم٘مقًمف اعمّمٓمٗمك

ؾمتدٓل وذم :ىمٚم٧م  ٓ قملم واىمٕم٦م ٕهن٤م قمٜمدي وىمٗم٦م ًمف شمرضمؿ ُم٤م قمغم احلدي٨م هبذا ٓا

 هق يمام اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس ط اًمٜمٌل قمغم ؿم٠منف يم٤من ُمٝمام هم٤مئ٥م سم٘مدوم اًمٗمرح وىمٞم٤مس هل٤م قمٛمقم

 :احلدي٨م قم٘م٥م ،241/  4 اًمّمحٞمح٦م ذم ىمٚم٧م يمٜم٧م وًمذًمؽ فم٤مهر

 اًمٜمٙم٤مح همػم ذم ُمٕمّمٞم٦م سم٤مًمدف اًميب ٕن اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم احلدي٨م هذا يِمٙمؾ وىمد

 .هب٤م اًمقوم٤مء وٓ ٟمذره٤م جيقز ٓ واعمٕمّمٞم٦م واًمٕمٞمد

 ُمٜمتٍما  ص٤محل٤م اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مدوُمف ُمٜمٝم٤م ومرطم٤م يم٤من ح٤م ٟمذره٤م أن ذًمؽ ذم زم يٌدو واًمذي

 ي١مظمذ ومال مجٞمٕم٤م اًمٜم٤مس دون ط ًمف ظمّمقصٞم٦م ومرطمٝم٤م إلفمٝم٤مر ٟمذرشمف اًمذي اًم٥ًٌم هل٤م اهمتٗمر

ومراح ذم اًمدف ضمقاز ُمٜمف  ذًمؽ وعمٜم٤موم٤مة ط سمف يم٤مًمٗمرح سمف يٗمرح ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف يمٚمٝم٤م ٕا

دًم٦م ًمٕمٛمقم  .آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ وهمػمه٤م واًمدومقف ًمٚمٛمٕم٤مزف اعمحرُم٦م ٕا

 .333 – 331 اًمّمحٞمح٦م ُمـ اخل٤مُمس اعمجٚمد ذم وٟمحقه

 :381/  4 اًمًٜـم ُمٕم٤ممل ذم وم٘م٤مل اهلل رمحف اخلٓم٤ميب اإلُم٤مم ذيمرشمف ياًمذ اًم٥ًٌم ذح وىمد
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 ُمـ يٙمقن أن طم٤مًمف وأطمًـ اًمٜمذور هب٤م يٕمٚمؼ اًمتل اًمٓم٤مقم٤مت سم٤مب ذم يٕمد مم٤م ًمٞمس اًمدف ضب

الُم٦م اًمٗمرح سم٢مفمٝم٤مر اشمّمؾ ح٤م أنف همػم اعم٤ٌمح سم٤مب  ُمـ اعمديٜم٦م ىمدم طملم ط اهلل رؾمقل ُم٘مدم سًم

 ُمـ اًمتل اًم٘مرب يمٌٕمض ومٕمٚمف ص٤مر اعمٜم٤موم٘ملم وإرهم٤مم اًمٙمٗم٤مر ُم٤ًمءة ومٞمف ويم٤مٟم٧م همزواشمف سمٕمض

 .اًمدف ضب أبٞمح وهلذا اًمٓم٤مقم٤مت ٟمقاومؾ

 ٓ قملم طم٤مدصم٦م ومٝمل ط سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص٦م اًم٘مّم٦م أن إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة ومٗمٞمف :ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل ُمثٞمالهت٤م ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام هل٤م قمٛمقم

 ( [236) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

  آفة بدون افغـاء حؽؿ
 طمرام وأنف اًمٓمرب سمآٓت اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ قمرومٜم٤م ىمد أوٓء ٟمحـ ه٤م :ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد

 آخ٦م؟ سمدون اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ ومام واًمٕمٞمد اًمٕمرس ذم اًمدف إٓ

 ٓ يمام اإلـمالق هذا قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف سمتحريٛمف اًم٘مقل إـمالق يّمحٓ : أىمقل قمٚمٞمف وضمقاسم٤م

هقاء أهؾ ُمـ وهمػمهؿ اًمّمقومٞملم سمٕمض يٗمٕمؾ يمام سم٢مسم٤مطمتف اًم٘مقل إـمالق يّمح  ىمديام ٕا

ل يمٞمػ إـمالىم٤م سم٤معمحرم هق وًمٞمس سم٤مًمِمٕمر قم٤مدة يٙمقن اًمٖمٜم٤مء ٕن وطمديث٤م  إن» :ي٘مقل ط واًمٌٜم

خ٤مري رواه. شطمٙمٛم٦م اًمِمٕمر ُمـ  سمٌمء يتٛمثؾ يم٤من إٟمف سمؾ 1852 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق اًٌم

 :قمٜمف اهلل ريض رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد ؿمٕمر يمٛمثؾ أطمٞم٤مٟم٤م ُمٜمف

 .ششمزود مل ُمـ سم٤مٕظم٤ٌمر وي٠متٞمؽ»

 صحٞمح: اجلديد يمت٤ميب ذم قمٚمٞمف اًمتٕمٚمٞمؼ واٟمٔمر ،1357 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق

 :اًمِمٕمر قمـ ؾمئؾ ح٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ ،311 ص اعمٗمرد أدب

 .ىمٌٞمح وىمٌٞمحف طمًـ ومحًٜمف يمالم هق صحٞمح

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م  اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م ويمذًمؽ ،447 أجْم٤م اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق

 أؿمٕم٤مرا ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م ؿمٕمر ُمـ روي٧م وًم٘مد اًم٘مٌٞمح ودع سم٤محلًـ ظمذ صحٞمح :قمٜمٝم٤م

 .أجْم٤م اًمّمحٞمح٦م. ذًمؽ ودون سمٞمت٤م أرسمٕمقن ومٞمٝم٤م اًم٘مّمٞمدة ُمٜمٝم٤م
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 وىم٤مًم٧م شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمٕمْمٝم٤م وؾمٞم٠ميت يمثػمة ًمٚمِمٕمر اؾمتامقمف ذم وإطم٤مدي٨م

 وسمالل سمٙمر أبق وقمؽ اعمديٜم٦م ط اهلل رؾمقل ىمدم ح٤م صحٞمح :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 :ىم٤مل احلٛمك أظمذشمف إذا سمٙمر أبق ومٙم٤من

ك ُمـ أدٟمك واعمقت           فــــــــــــــأهٚم ذم حـــــــُمّمٌ رئــــاُم يمؾ  ٟمٕمٚمف ذا

  :وم٘م٤مل شمٖمٜمك قمٜمف أىمٚمع إذا سمالل ويم٤من

دـــسم           ًمٞمٚم٦م أبٞمتـ هؾ ؿمٕمري ًمٞم٧م أٓ  وضمٚمٞمؾ رــــــإذظم قزمــــوطم قا

 وـمٗمٞمؾ ؿم٤مُم٦م زم يٌدون وهؾ            جمٜم٦م ُمٞم٤مه ٤مـــــــــــــــــــــــقُمــــي أردن وهؾ

٦م اظمز مهللا  .ُمٙم٦م ُمـ أظمرضمقٟم٤م يمام ظمٚمػ سمـ وأُمٞم٦م رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌت

ٜمد ،83 – 81/  6 أمحد أظمرضمف : ىمقًمف دون وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم وهق صحٞمح سًم

 .1584 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق يتٖمٜمك

ًتٚمؼ وهق اًمؼماء أظمٞمف قمغم دظمؾ أنف ُم٤مًمؽ سمـ أنس وقمـ صحٞمح  رضمٚمٞمف إطمدى واوٕم٤م ُم

ظمرى قمغم  اًمٙمٗم٤مر ُمـ ُمئ٦م سم٘متؾ شمٗمردت وىمد ومرار قمغم أُمقت أن أتره٥م: وم٘م٤مل ومٜمٝم٤مه يتٖمٜمك ٕا

  اًمٜم٤مس؟ ومٞمف ذيمٜمل ُمـ ؾمقى

 ذم اًمٓمؼماين ـمري٘مف وُمـ ،29741/  6/  22 اًمرزاق وقمٌد 192/  3 احل٤ميمؿ أظمرضمف

 صحٞمح: احل٤ميمؿ وىم٤مل 353/  2احلٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ أبق وقمٜمف ،2278/  21/  1اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ

 .اًمرزاق قمٌد ـمريؼ همػم وـمري٘مف ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل وواوم٘مف اًمِمٞمخلم ذط قمغم

 قمٜمف اهلل ريض زيد سمـ أؾم٤مُم٦م رأج٧م :ىم٤مل ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد وقمـ صحٞمح

ظمرى قمغم رضمٚمٞمف إطمدى راومٕم٤م 2اعمجٚمس ذم ضم٤مًم٤ًم  يتٖمٜمك طمًٌتف: ىم٤مل قم٘مػمشمف راومٕم٤م ٕا

 .1اًمٜمّم٥م

ٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ 29739 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف  قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده ،114/  2 اًٌم

 .اًمِمٞمخلم ذط

 سمالل شمٖمٜمك: ُمتٙمئ٤م ويم٤من - اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل: ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م وقمـ صحٞمح
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 يتٖمٜمك أؾمٛمٕمف مل اعمٝم٤مضمريـ ُمـ رضمؾ وأي :ىم٤مل صمؿ ضم٤مًم٤ًم وم٤مؾمتقى شمٖمٜمك؟: رضمؾ ًمف وم٘م٤مل: ىم٤مل

 اًمٜمّم٥م؟

ٞمٝم٘مل خمتٍما، 29742 اًمرزاق قمٌد رواه  صحٞمح وإؾمٜم٤مده ًمف واًمًٞم٤مق ،133/  23 واًٌم

 اًمِمٞمخلم ذط قمغم

 وٟمحـ احل٩م ـمريؼ ذم قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ُمع ٟمحـ سمٞمٜم٤م :يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م وىم٤مل

 همٜمٜم٤م: (2)اعمٖمؽمف سمـ ًمرسم٤مح ىم٤مل صمؿ اًمٓمريؼ قمٜمف اهلل ريض اًمرمحـ قمٌد اقمتزل ُمٙم٦م ٟم١مم

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أدريمٝمؿ يٖمٜمٞمف رسم٤مح ومٌٞمٜم٤م اًمٜمّم٥م حيًـ ويم٤من طم٤ًمن أب٤م ي٤م

 وم٘م٤مل قمٜم٤م وٟم٘مٍم ٟمٚمٝمق هبذا سم٠مس ُم٤م: اًمرمحـ قمٌد وم٘م٤مل هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل ظمالومتف ذم قمٜمف

ر سمِمٕمر ومٕمٚمٞمؽ آظمذا يمٜم٧م وم٢من: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ر اخلٓم٤مب، سمـ ضا  رضمؾ وضا

 .ومٝمر سمـ حم٤مرب سمٜمل ُمـ

ٞمٝم٘مل أظمرضمف قمراب أهم٤مين ُمـ ضب واًمٜمّم٥م :وىم٤مل ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد ،114/  23 اًٌم  ٕا

 .اهلروي قمٌٞمد أبق ىم٤مًمف. احلداء يِمٌف وهق

 .احلداء ُمـ أرق ُمٖم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ ضب: اًمٕمرب ٟمّم٥م: اًم٘م٤مُمقس وذم

 ذم آخ٦م سمدون اًمٖمٜم٤مء ضمقاز قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م وأصم٤مر إطم٤مدي٨م هذه وذم: وم٠مىمقل

 قمـ ًمٚمؽمويح أو واًمقـمـ إهؾ إمم اًمِمقق أو سم٤معمقت يم٤مًمتذيمػم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض

 سمف َيرج وٓ ُمٝمٜم٦م يتخذ ٓ مم٤م ذًمؽ وٟمحق وُمِم٤مىمف اًمًٗمر وقمث٤مء قمـ وآًمتٝم٤مء اًمٜمٗمس

 َيؾ مم٤م سم٤مًمرضمؾ واًميب واًمتثٜمل آوٓمراب سمف ي٘مؽمن ومال آقمتدال طمد قمـ

 :قم٤مئِم٦م ُمقٓة قمٚم٘مٛم٦م أم طمدي٨م ذم يمام سم٤معمروءة

 أم ي٤م: ًمٕم٤مئِم٦م وم٘مٞمؾ ذًمؽ وم٠مخٛمـ ظمٗمْمـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أظمل سمٜم٤مت أن

 اعمٖمٜمل ومالن إمم (1)وم٠مرؾمٚم٧م: ىم٤مًم٧م سمغم: ىم٤مًم٧م يٚمٝمٞمٝمـ؟ ُمـ هلـ ٟمدقمق أٓ اعم١مُمٜملم

 ـمرسم٤م رأؾمف وحيرك يتٖمٜمك ومرأتف اًمٌٞم٧م ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م هبؿ ومٛمرت وم٠مت٤مهؿ

                                                           

 [ُمٜمف.]ُم٤ميمقٓ ٓسمـ. 7/176 اإليمامل اٟمٔمر  (2)

 ًمٚمٌخــــــــــ٤مري اعمٗمــــــــــرد إدب ًمروايــــــــــ٦م هــــــــــذا وم٠مثٌــــــــــ٧م وم٠مرؾمــــــــــٚم٧م ُمــــــــــص اهلــــــــــ٤مُمش وقمــــــــــغم وم٠مرؾمــــــــــؾ إصــــــــــؾ    (1)

 .[ُمٜمف.]312/2147
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 أظمرضمقه، ؿمٞمٓم٤من،! أف»  :قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م يمثػم ؿمٕمر ذا ويم٤من

 .وم٠مظمرضمقه .شأظمرضمقه

ٞمٝم٘مل أظمرضمف دب ذم خمتٍما  واًمٌخ٤مري ،114 – 113/  23 اًٌم ٜمد 2147 اعمٗمرد ٕا  سم

دب صحٞمح ذم أوردشمف وىمد اًمتحًلم حيتٛمؾ أو طمًـ  وصححف حمًٜم٤م 945 رىمؿ اعمٗمرد ٕا

ؾمامع ٟمزه٦م ذم رضم٥م اسمـ احل٤مومظ ٦م – 55 ص ٕا  .ـمٌٞم

طم٤مدي٨م هلذه اًمٌٞمٝم٘مل شمرضمؿ وىمد صم٤مر ٕا  اًمٖمٜم٤مء إمم ٟمٗمًف يٜم٥ًم ٓ اًمرضمؾ سم٤مب :٘مقًمفسم وا

 .ومٞمٝم٤م ومٞمؽمٟمؿ احل٤مل ذم يٓمرب سم٠منف يٕمرف وإٟمام قمٚمٞمف ي٠ميت وٓ ًمذًمؽ ي١مشمك وٓ

 ذم إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس يمت٤مسمف ذم ؾم٤مىمف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ضمٞمد يمالم اجلقزي اسمـ اًمٗمرج أيب وًمٚمِمٞمخ

 شمٙمٚمؿ وىمد :142 - 137 ص ىم٤مل ًمٚم٘مراء أخخّمف أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ومٛمـ واطمد ومّمؾ ُمـ أيمثر

 ُمع يمرهف ُمـ وُمٜمٝمؿ يمراه٦م همػم ُمـ أب٤مطمف ُمـ وُمٜمٝمؿ طمرُمف ُمـ ومٛمٜمٝمؿ وم٠مـم٤مًمقا  اًمٖمٜم٤مء ذم اًمٜم٤مس

 .اإلسم٤مطم٦م

 أو اًمتحريؿ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ صمؿ اًمٌمء، ُم٤مهٞم٦م ذم يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل :ٟم٘مقل أن اخلٓم٤مب وومّمؾ

  .همػم أو اًمٙمراه٦م

 :أؿمٞم٤مء قمغم يٓمٚمؼ واًمٖمٜم٤مء ذًمؽ

ُم٤م وم٢من اًمٓمرىم٤مت ذم احلجٞم٩م همٜم٤مء: ُمٜمٝم٤م  ًمٚمح٩م ي٘مدُمقن إقم٤مضمؿ ُمـ أىمقا

 شمٚمؽ ومًامع.. واعم٘م٤مم وزُمزم اًمٙمٕم٦ٌم ومٞمٝم٤م يّمٗمقن أؿمٕم٤مرا اًمٓمرىم٤مت ذم ومٞمٜمِمدون

 .آقمتدال قمـ وَيرج يٓمرب مم٤م إي٤مه٤م إٟمِم٤مدهؿ وًمٞمس ُم٤ٌمح إؿمٕم٤مر

 اًمٖمزو قمغم هب٤م حيروقن أؿمٕم٤مرا يٜمِمدون وم٢مهنؿ اًمٖمزاة: ه١مٓء ُمٕمٜمك وذم

 .اًمٜمزال قمٜمد شمٗم٤مظمرا  ًمألؿمٕم٤مر ًمٚم٘مت٤مل اعم٤ٌمرزيـ إٟمِم٤مد هذا ُمٕمٜمك وذم

 :ىم٤مئٚمٝمؿ يم٘مقل ُمٙم٦م ـمريؼ ذم احلداة أؿمٕم٤مر ُمٕمٜم٤مه وذم

 واجل٤ٌمٓ اًمٓمٚمح شمريـ همدا            وىم٤مٓ دًمٞمٚمٝم٤م سمنمه٤م

دُمل اإلسمؾ حيرك وهذا  طمد قمـ اعمخرج اًمٓمرب يقضم٥م ٓ اًمتحريؽ ذًمؽ أن ٓإ ؤا
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قمتدال  وم٘م٤مل (2)اإلسمؾ ومتٕمٜمؼ أنجِم٦م: ًمف ي٘م٤مل طم٤مد ط اهلل ًمرؾمقل يم٤من وىمد ،صحٞمح ٓا

 :ط اهلل رؾمقل

 (1) شسم٤مًم٘مقارير ؾمقىم٤م رويدك أنجِم٦م ي٤م» 

يمقع سـم ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م وذم صحٞمح  ومنٟم٤م ظمٞمؼم إمم ط اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م :ىم٤مل ٕا

يمقع سمـ ًمٕم٤مُمر اًم٘مقم ُمـ رضمؾ وم٘م٤مل ًمٞمال  ؿم٤مقمرا  رضمال قم٤مُمر ويم٤من هٜمٞم٤مشمؽ؟ ُمـ شمًٛمٕمٜم٤م أٓ: ٕا

 :ي٘مقل سم٤مًم٘مقم حيدو ومٜمزل

ـــــــــــقٓ مهللا  اهتـــــــــــديٜم٤م ُمـــــــــــ٤م أنـــــــــــ٧م ًم

 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚمٞمٜم٤م وٓ شمّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىمٜم٤م وٓ 

 قمٚمٞمٜمــــــــــــــــ٤م       ؾمــــــــــــــــٙمٞمٜم٦م       ومــــــــــــــــ٠مخ٘ملم 

 

ىمــــــــــــــــــــــــــدام وصمٌــــــــــــــــــــــــــ٧م   ٓىمٞمٜمــــــــــــــــــــــــــ٤م إذ ٕا

يمقع سمـ قم٤مُمر: ىم٤مًمقا  ؟شاًم٤ًمئؼ هذا ُمـ» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل   .(3)شاهلل يرمحف» :وم٘م٤مل ٕا

قمراب وٟمِمٞمد احلداء اؾمتامع أُم٤م: ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل قمـ رويٜم٤م وىمد . سمف سم٠مس ومال ٕا

 .ُمٚمخّم٤م اٟمتٝمك

قمتّم٤مم ذم اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم وىم٤مل  ذم وهق أنجِم٦م طمدي٨م إمم أؿم٤مر أن سمٕمد ،368/  2 ٓا

 ُم٤م اًمٜمٖمامت حتًلم ُمـ هل٤م يٙمـ مل اًمٕمرب ًمٙمـ طمًـ وهذا :اًمّمقومٞملم سمٕمض قمغم اًمرد صدد

 هذه يتٕمٚمٛمقا  أن همػم وُمـ ُمٓمٚم٘م٤م اًمِمٕمر يٜمِمدون يم٤مٟمقا  سمؾ اًمٞمقم قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ُم٤م جمرى جيري

 سم٠مُمٞم٦م يٚمٞمؼ وضمف قمغم ويٛمٓمٓمقٟمف اًمّمقت يروم٘مقن يم٤مٟمقا  سمؾ سمٕمدهؿ طمدصم٧م اًمتل اًمؽمضمٞمٕم٤مت

 هلؿ يم٤من وإٟمام يٚمٝمل إـمراب وٓ إًمذاذ ومٞمف يٙمـ ومٚمؿ اعمقؾمٞم٘مك صٜم٤مئع يٕمرومقا  مل اًمذيـ اًمٕمرب

ٕنّم٤مر يم٤من يمام ط اهلل رؾمقل يدي سملم حيدو رواطم٦م سـم اهلل قمٌد يم٤من يمام اًمٜمِم٤مط ُمـ رء  ا

 :اخلٜمدق طمٗمر قمٜمد ي٘مقًمقن

 حمٛمــــــــــــــدا سمــــــــــــــ٤ميٕمقا  اًمــــــــــــــذيـ ٟمحـــــــــــــــ

 

 أبـــــــــــــــدا طمٞمٞمٜمـــــــــــــــ٤م ُمـــــــــــــــ٤م اجلٝمـــــــــــــــ٤مد قمـــــــــــــــغم 

 :سم٘مقًمف ط ومٞمجٞمٌٝمؿ 

                                                           

 .[ُمٜمف] .شمنع أي   (2)

 .[ُمٜمف. ]6359 احلدي٨م حت٧م اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم خمرج وهق أنس طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف  (1)

 أن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف ،1189 داود اسمـ صحٞمح ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه   (3)

 .[ُمٜمف.]3183 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق" اًمريم٤مب ومحرك اٟمزل" رواطم٦م ٓسمـ ىم٤ملط  اًمٜمٌل
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ظمـــــــرة ظمــــــػم إٓ ظمــــــػم ٓ مهللا»  ٔا

 

 شواعمٝمــــــــــــــــــ٤مضمرة ًمألنّمــــــــــــــــــ٤مر ومــــــــــــــــــ٤مهمٗمر 

ُمر ذم وهذا - اخلالل رواي٦م ُمـ اجلقزي اسـم ذيمر صمؿ  ٜمده - 34 ص سم٤معمٕمروف ٕا  قمـ سم

ٕنّم٤مر ُمـ يتٞمٛم٦م ضم٤مري٦م قمٜمدٟم٤م يم٤من :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م  ُمـ رضمال ومزوضمٜم٤مه٤م ا

ٕنّم٤مر  :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل زوضمٝم٤م إمم أهداه٤م ومٞمٛمـ ومٙمٜم٧م ا

ٕنّم٤مر إن قم٤مئِم٦م ي٤م»   :ىمٚمتؿ أومال» :ىم٤مل سم٤مًمؼميم٦م دقمقٟم٤م: ىم٤مًم٧م ىمٚم٧م؟ ومام شهمزل ومٞمٝمؿ أن٤مس ا

 أتٞمٜمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ميمؿ أتٞمٜمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ميمؿ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞمٙمؿ ومحٞمقٟم  ٟمحٞم

طمـــــــــــــــــــــــؿ اًمـــــــــــــــــــــــذه٥م وًمـــــــــــــــــــــــقٓ   ٕا

 

 سمــــــــــــــــــــــــــــــــقاديٙمؿ طمٚمـــــــــــــــــــــــــــــــ٧م ُمـــــــــــــــــــــــــــــــ٤م ر 

ـــــــــــــــــــــــــــ٦م وًمـــــــــــــــــــــــــــقٓ   اًمًـــــــــــــــــــــــــــٛمرا  احلٌ

 

 (2)شقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارايمؿ شمًــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛمـ مل ء 

 ذيمر إمم اًم٘مٚمقب شمزقم٩م وشمٚمحلم سمتٓمري٥م اعمتزهدون يٜمِمده٤م أؿمٕم٤مر ذًمؽ وُمـ 

 :سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل اًمزهدي٤مت ويًٛمقهن٤م أظمرة

 ورائحـــــــــــــ٤م اًمٖمٗمٚمـــــــــــــ٦م ذم هم٤مديـــــــــــــ٤م يـــــــــــــ٤م

 

 اًم٘مٌـــــــــــــــــــــ٤مئح شمًتحًــــــــــــــــــــــ ُمتـــــــــــــــــــــك إمم 

 ُمقىمٗمــــــــــ٤م ختــــــــــ٤مف ٓ يمــــــــــؿ إمم ويمــــــــــؿ 

 

ــــــــــــــــــــــــتٜمٓمؼ   اجلــــــــــــــــــــــــقارح سمــــــــــــــــــــــــف اهلل ًي

 رـُمٌّمـــــــــ وأنـــــــــ٧م ُمٜمـــــــــؽ قمجٌـــــــــ٤م يـــــــــ٤م 

 

 اًمقاوــــــــــح٤م اًمٓمريــــــــــؼ دمٜمٌــــــــــ٧م يمٞمـــــــــػ 

 اإلسم٤مطم٦م ذم أمحد أؿم٤مر ُمثٚمف وإمم أجْم٤م ُم٤ٌمح ومٝمذا 

 :ىم٤مل أنف اخلٚم٘م٤مين طم٤مُمد أيب قمـ سمًٜمده 143 ص اجلقزي اسمـ روى صمؿ

 أي واًمٜم٤مر اجلٜم٦م ذيمر ذم اًمتل اًمرىم٤مق اًم٘مّم٤مئد هذه اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: طمٜمٌؾ سـم ٕمحد ىمٚم٧م

 :ي٘مقًمقن: ىمٚم٧م رء؟ أي ُمثؾ: وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م؟ شم٘مقل رء

 ريب         زم     ٤ملىمــــــــــــــــــــــــ     ُمــــــــــــــــــــــــ٤م  إذا

 

 شمٕمّمــــــــــــــــــــــٞمٜمل     اؾمــــــــــــــــــــــتحٞمٞم٧م أُمــــــــــــــــــــــ٤م 

 ظمٚم٘مـــــــــــــل ُمــــــــــــــ اًمـــــــــــــذٟم٥م وختٗمـــــــــــــل 

 

 (1)شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٠متٞمٜمل؟ وسم٤مًمٕمّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞم٤من 

                                                            

 .[ُمٜمف.]282ص اًمزوم٤مف وآداب ،2995 اًمرواء ذم خمرج طمًـ طمدي٨م  (2)

 يم٤من أؿمٌٝمف وُم٤م هذا. 2/373 ىم٤مل صمؿ اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ؿمٕمر ومٞمٝم٤م أظمرى ىمّم٦م اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم وذيمر: ىمٚم٧م  (1)

 = أنٗمًٝمؿ وقمٔمقا  سمؾ اًمِمٕمر جمرد قمغم اًمققمظ وٓ ًمٚمٜمٗمقس اًمتٜمِمٞمط ذم ي٘متٍموا مل ذًمؽ ُمع وهؿ اًم٘مقم ومٕمؾ



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ُمـ ٟمحٞمٌف ومًٛمٕم٧م اًم٤ٌمب ورد سمٞمتف ودظمؾ وم٘م٤مم قمٚمٞمف وم٠مقمدت قمكم أقمد: وم٘م٤مل

 .اًمٌٞمتلم ومذيمر: ي٘مقل وهق اًمٌٞم٧م داظمؾ

 اعمًتحًٜم٤مت ومٞمٝم٤م يّمٗمقن ًمٚمٖمٜم٤مء اعمتٝمٞمئقن اعمٖمٜمقن يٜمِمده٤م اًمتل إؿمٕم٤مر وم٠مُم٤م

 طم٥م ُمـ يم٤مُمٜمٝم٤م ويثػم آقمتدال قمـ وَيرضمٝم٤م اًمٓم٤ٌمع حيرك مم٤م ذًمؽ وهمػم واخلٛمر

 :اًمِم٤مقمر ىمقل ُمثؾ اًمزُم٤من هذا ذم اعمٕمروف اًمٖمٜم٤مء وهق اًمٚمٝمق

 ُمــــــــــــــــ حتًـــــــــــــــ٥م اًمٚمـــــــــــــــقن ذهٌـــــــــــــــل

 

 شم٘متــــــــــــــــــــــــــــــــــدح اًمٜمــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤مر وضمٜمتــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 ومْمـــــــــــــــــــــــٞمحتف ُمــــــــــــــــــــــــ ظمقومـــــــــــــــــــــــقين 

 

 وأومتْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح وارم ًمٞمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 آقمتدال طمٞمز قمـ ؾم٤مُمٕمٝم٤م خترج يمٚمٝم٤م خمتٚمٗم٦م أخح٤مٟم٤م إهم٤مين هلذه أظمرضمقا  وىمد 

 ي٠متقن صمؿ ُمٝمؾ قمـ اًم٘مٚمقب يزقم٩م اًمًٌٞمط يًٛمقٟمف رء وهلؿ اًمٚمٝمق طم٥م وشمثػم

 سمف واإلي٘م٤مع اًم٘مْمٞم٥م ضب ذًمؽ إمم أو٤مومقا  وىمد اًم٘مٚمقب ومٞمٕمجٕم٩م سمٕمده سم٤مًمٜمِمٞمد

 .اًمزُمر قمـ اًمٜم٤مئ٦ٌم واًمِم٤ٌمسم٦م سم٤مجلالضمؾ واًمدف اإلٟمِم٤مد وومؼ قمغم

 99 ص ذًمؽ ذم ٟمّمف وشم٘مدم ُم٤مًمؽ قمـ اًمٖمٜم٤مء حتريؿ 144 اجلقزي اسمـ روى صمؿ

 :145 ص وىم٤مل أجْم٤م طمٜمٞمٗم٦م أيب وقمـ

ُمّم٤مر قمٚمامء أمجع وم٘مد: اًمٓمؼمي ىم٤مل  اجلامقم٦م وم٤مرق وإٟمام ُمٜمف واعمٜمع اًمٖمٜم٤مء يمراهٞم٦م قمغم ٕا

 .(2)شاجل٤مهٚمٞم٦م ُمٞمت٦م ُم٤مت اجلامقم٦م وم٤مرق ُمـ» :ط ىم٤مل وىمد اًمٕمٜمؼمي اهلل وقمٌٞمد ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ

 يٜمٙمرون قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب رؤؾم٤مء يم٤من وىمد: اجلقزي اسمـ ىم٤مل

 اإلٟمٙم٤مر ومٕمغم اعمت٠مظمريـ أيم٤مسمر وأُم٤م ظمالف سمٞمٜمٝمؿ يٕمرف ومال ىمدُم٤مؤهؿ وأُم٤م اًمًامع
                                                           

 ُمـ قمٜمدهؿ يم٤من وٓ ـمٚم٤ٌمهتؿ ُمـ ذًمؽ يٙمـ مل إذ اعمٖمٜمٞملم إؿمٕم٤مر ًمذيمر يًتحيون يم٤مٟمقا  وٓ ُمققمٔم٦م سمٙمؾ

 إمم اإلُم٤مم يِمػم. اعمًٚمٛملم اًمٕمجؿ ظم٤مًمط طملم سمٕمدهؿ اإلؾمالم ذم دظمؾ وإٟمام رء أزُم٤مٟمٜم٤م ذم اعمًتٕمٛمؾ اًمٖمٜم٤مء

 [ُمٜمف. ]اعمٛمٜمقع وهق اعمٝمٜمل اعمّمٓمٜمع واًمٖمٜم٤مء اجل٤مئز وهق اًمٗمٓمري اًمٖمٜم٤مء سملم اًمٗمرق

 ُمتٗمؼ.. اجلامقم٦م وم٤مرق ُمـ وم٢مٟمف ومٚمٞمّمؼم يٙمره ؿمٞمئ٤م أُمػمه ُمـ رأى ُمـ: سمٚمٗمظ قم٤ٌمس ٓسمـ طمدي٨م ُمـ ـمرف هق   (2)

 قمٚمٞمٙمؿ طمدي٨م وأُم٤م ومت٠مُمؾ ُمٜم٤مؾم٥م همػم هٜم٤م ذيمره أن َيٗمك ٓ وًمٙمـ ،1453 إرواء ذم خمرج وهق. قمٚمٞمف

 [ُمٜمف] .83رىمؿ اجلٜم٦م فمالل ذم يمام ومْمٕمٞمػ اًمٕمٔمؿ سم٤مًمًقاد

 ومٞمف وهق آٟمٗم٤م اعمذيمقر ىمقًمف اجلقزي اسمـ ٟم٘مؾ وُمٜمف اًمًامع حي٥م ُمـ قمغم اًمرد: سمٕمٜمقان ُمٓمٌقع هق: ىمٚم٧م

 [ُمٜمف] .ُمٚمخّم٤م ،32/31ص



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف 

 

339 

  .ُمّمٜمػ يمت٤مب ُمٜمف واعمٜمع اًمٖمٜم٤مء ذم ذم وًمف اًمٓمؼمي اًمٓمٞم٥م أبق ُمٜمٝمؿ

 ُمٜمٝمؿ اًمتديـ وأهؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء ىمقل ومٝمذا :ش145 ص» اجلقزي اسمـ ىم٤مل صمؿ 

ه وهمٚمٌف قمٚمٛمف ىمؾ ُمـ ُمت٠مظمرهيؿ ُمـ ذًمؽ ذم رظمص وإٟمام  ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وىم٤مل هقا

 .شاعمقومؼ واهلل واًمرىم٤مص اعمٖمٜمل ؿمٝم٤مدة شم٘مٌؾ ٓ»  [ :احلٜم٤مسمٚم٦م] أصح٤مسمٜم٤م

 ([216) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

  وافغـاء افطرب آالت حتريؿ حؽؿة
 هنل أو أُمر ُمـ ًمٕم٤ٌمده ذع ُم٤م يمؾ ذم اهلل أن شمٕمت٘مد أن اعمًٚمؿ أهي٤م قمٚمٞمؽ جي٥م

 ًمٌٕمْمٝمؿ شمٔمٝمر ضمٝمٚمٝم٤م ُمـ وضمٝمٚمٝم٤م قمٚمٛمٝم٤م ُمـ قمٚمٛمٝم٤م سم٤مًمٖم٦م طمٙمام سمؾ طمٙمٛم٦م - وإسم٤مطم٦م

 وٓ اهلل ـم٤مقم٦م إمم ي٤ٌمدر أن طم٘م٤م اعمًٚمؿ قمغم وم٤مًمقاضم٥م وًمذًمؽ آظمريـ قمغم وختٗمك

 اًمتًٚمٞمؿ هق اًمذي اإليامن يٜم٤مذم مم٤م ذًمؽ وم٢من احلٙمٛم٦م ًمف شمتٌلم طمتك ذًمؽ ذم يتٚمٙم٠م

 ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسم َؽ  وَمال﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز ىم٤مل وًمذا احلٙمٞمؿ ًمٚمِم٤مرع اعمٓمٚمؼ

ُٛمقكَ  طَمت ك ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿ   سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙم  ًِ ٚم ُٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم ٤م طَمَرضم٤مً  َأنُْٗم ًَ  َوُي

ٚمِٞمامً  ًْ  ﴾.شَم

 وٓ اًمٕم٤ٌمد وىمٚمقب اًمٌالد هلؿ وومتح اهلل وم٠مقمزهؿ اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قم٤مش هذا وقمغم

 قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر ٕيب يم٤من وًم٘مد أوهل٤م صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح

 ىمّم٦م ذم اًمرائع ُمقىمٗمف ذًمؽ قمغم يدل يمام ًمٖمػمه ص٤محل٤م ُمث٤مٓ ويم٤من ومٞمف اًمًٌؼ ىمّم٥م

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ رواه ومٞمام احلديٌٞم٦م صٚمح

 وًمق احلديٌٞم٦م يقم ط اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م ًم٘مد أنٗمًٙمؿ اهتٛمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م صحٞمح

 اعمنميملم وسملم ط اهلل رؾمقل سملم يم٤من اًمذي اًمّمٚمح ذم وذًمؽ - ًم٘م٤مشمٚمٜم٤م ىمت٤مٓ ٟمرى

 احلؼ قمغم أخًٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل وم٠متك اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ومج٤مء -

 :ىم٤مل اًمٜم٤مر ذم وىمتالهؿ  اجلٜم٦م ذم ىمتالٟم٤م أخٞمس: ىم٤مل شسمغم» :ىم٤مل اًم٤ٌمـمؾ؟ قمغم وهؿ

 ي٤م» :وم٘م٤مل وسمٞمٜمٝمؿ؟ سمٞمٜمٜم٤م اهلل حيٙمؿ وح٤م وٟمرضمع ديٜمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٦م ٟمٕمٓمل ومٗمٞمؿ: ىم٤مل شسمغم»



   ًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزفيمت٤مب ا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .شأبدا اهلل يْمٞمٕمٜمل وًمـ اهلل رؾمقل إين اخلٓم٤مب اسمـ

 قمغم أخًٜم٤م سمٙمر أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل سمٙمر أب٤م وم٠متك - ُمتٖمٞمٔم٤م يّمؼم ومٚمؿ - قمٛمر وم٤مٟمٓمٚمؼ: ىم٤مل

 سمغم: ىم٤مل اًمٜم٤مر؟ ذم وىمتالهؿ اجلٜم٦م ذم ىمتالٟم٤م أخٞمس: ىم٤مل سمغم: ىم٤مل سم٤مـمؾ؟ قمغم وهؿ طمؼ

 اسمـ ي٤م: وم٘م٤مل وسمٞمٜمٝمؿ؟ سمٞمٜمٜم٤م اهلل حيٙمؿ وح٤م وٟمرضمع ديٜمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٦م ٟمٕمٓمل ومٕمالم: ىم٤مل

 .أبدا اهلل يْمٞمٕمف وًمـ اهلل رؾمقل إٟمف اخلٓم٤مب

ه قمٛمر إمم وم٠مرؾمؾ شاًمٗمتح» سمـ ط اهلل رؾمقل قمغم اًم٘مرآن ومٜمزل: ىم٤مل  إي٤مه وم٠مىمرأ

 .ورضمع ٟمٗمًف ومٓم٤مسم٧م شٟمٕمؿ» :ىم٤مل هق؟ ومتح أو اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل

 وأمحد ًمف واًمًٞم٤مق 276 - 275/  5 وُمًٚمؿ شومتح – 3281» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .رأجٙمؿ اهتٛمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م :قمٜمف هلام رواي٦م وذم 486/  3

 .199/  25 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ 374/  1/  3 ُمٜمّمقر سمـ ًمًٕمٞمد وهل

 ًمٜم٤م وىمع يمام اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ إذا اًمرأي اهتٛمقا : ىم٤مل يم٠منف :188/  23 احل٤مومظ ىم٤مل

 اًم٘مت٤مل وأردٟم٤م اإلطمرام قمغم آؾمتٛمرار وم٠مطمٌٌٜم٤م سم٤مًمتحٚمؾ ط اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م طمٞم٨م

 .قم٘م٤ٌمه طمدث مم٤م ط ًمٚمٜمٌل فمٝمر ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م وظمٗمل قمدوٟم٤م وٟم٘مٝمر ٟمًٙمٜم٤م ًمٜمٙمٛمؾ

 يم٤من وًمق ـم٤مقمتف إيث٤مرهؿ قمغم اًمداًم٦م ط أصح٤مسمف ؾمػمة ذم يب ُمر ُمث٤مل وأروع

 :ىم٤مل راومع سمـ فمٝمػم ىمقل اًمِمخّمٞم٦م وُمّمٚمحتٝمؿ هلقاهؿ خم٤مًمٗم٤م ذًمؽ

 أنٗمع ورؾمقًمف اهلل وـمقاقمٞم٦م ٟم٤مومٕم٤م ًمٜم٤م يم٤من أُمر قمـ ط اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م صحٞمح

 .اعمًٛمك واًمٓمٕم٤مم واًمرسمع اًمثٚم٨م قمغم ومٜمٙمرهي٤م سم٤مٕرض ٟمح٤مىمؾ أن هن٤مٟم٤م ًمٜم٤م

 .199/  5اإلرواء ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 طمٞمٜمام اجلـ ُم١مُمٜمق ُمٜمٝم٤م شمٕمج٥م اًمتل اعمٓم٤موقم٦م سمتٚمؽ اًمٓمقاقمٞم٦م هذه ذيمرشمٜمل ًم٘مد

: اجلـ ؾمقرة أول ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٗمجر صالة ذم ىمراءشمف إمم يًتٛمٕمقن ط اًمٜمٌل أتقا 

ـَ  َٟمَٗمرٌ  اؾْمتََٛمعَ  َأن فُ  إزَِم   ُأوطِمَل  ىُمْؾ ﴿ ـ   ُِم ٟم٤مً  ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم إِٟم ٤م وَمَ٘م٤مًُمقا  اجْلِ ؿْمدِ  إمَِم  هَيِْدي قَمَج٤ٌمً  ىُمْرآ  اًمرُّ

ـْ  سمِفِ  وَمآَُمٜم ٤م كَ  َوًَم  يريمٕمقن سمّمالشمف يّمٚمقن ط أصح٤مسمف وم٠مروا ﴾َأطَمداً  سمَِرسم ٜم٤َم ُٟمنْمِ
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 ـمقاقمٞم٦م ُمـ قمجٌقا  :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل سمًجقده يًجدون سمريمققمف

 .ًمف أصح٤مسمف

 .صحٞمح سمًٜمد وهمػمه 173/  2 أمحد رواه

 وسم٤مـمٜم٤م فم٤مهرا  ُمًٚمؿ يمؾ ذم ُمتح٘م٘م٦م شمٙمقن أن جي٥م اًمٓمقاقمٞم٦م هذه أن واعم٘مّمقد

 إُمث٤مل هلل ييب ٓ أن ذًمؽ ًمقازم وُمـ خم٤مًمٗم٦م أو هلقاه ُمقاوم٘م٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء

 اًمٕمٜمدًمٞم٥م صقت قمغم اإلٟم٤ًمن ُمـ اخل٤مرضم٦م إحل٤من صقت ي٘مٞمس ومال وٕطمٙم٤مُمف

 وم٢من إحل٤من ُمع إٟمِم٤مده ضم٤مز أخح٤من سمٖمػم اًمِمٕمر إٟمِم٤مد ضم٤مز إذا: ُمثال ومٞم٘مقل واًمٓمٞمقر

د  قمٜمف اهلل قمٗم٤م - اًمٖمزازم ىم٤مل يمام ُم٤ٌمطم٤م اعمجٛمقع ذًمؽ يم٤من اضمتٛمٕم٧م إذا اعم٤ٌمطم٤مت أومرا

 قمغم ىمٞم٤مؾم٤م (2)إىمؾ قمغم سمٕمْمٝم٤م أو اعمقؾمٞم٘مٞم٦م إحل٤من اؾمت٤ٌمطم٦م إمم ُمٜمف شمقصال -

 .اًمٜمص ُمقرد ذم ىمٞم٤مس ٓ أنف وومٞمٝم٤م اًمٗم٘مف أصقل ذم اعم١مًمػ وهق اًمٓمٞمقر أصقات

 - وهمػمهؿ اجلقزي٦م ىمٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اجلقزي يم٤مسمـ - اًمٕمٚمامء شمت٤مسمع وًمذًمؽ

 .اًمّمقومٞم٦م ُمـ أُمث٤مًمف وقمغم قمٚمٞمف اًمرد ذم

 اؾمتحالل إمم ص٤مطمٌف ُمٜمف شمقصؾ ُمٜمف أظم٨ٌم آظمر سم٘مٞم٤مس اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس ذيمرين وًم٘مد

 سم٤مٕحل٤من اًمًامع يًتحٚمقن اًمذيـ اًمّمقومٞم٦م قمغم رده صدد ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره اعمًٙمر اًمٜمٌٞمذ

 :172 - 173 اًمًامع ُم٠ًمخ٦م ذم اهلل رمحف وم٘م٤مل اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس سمٛمثؾ

 يٚمزم مل سمٛمٗمرده ُم٤ٌمطم٤م واًمتٚمحلم اًمِمٕمر ُمـ واطمد يمؾ يم٤من ًمق فأن: اًمث٤مين اًمقضمف

 وهذه هب٤م احلٙمؿ يتٖمػم ظم٤مصٞم٦م ًمف اًمؽميمٞم٥م وم٢من اضمتامقمٝمام قمٜمد إسم٤مطمتٝمام ذًمؽ ُمـ

 ُمع يٗمده مل اٟمٗمراده قمٜمد اًمٕمٚمؿ يٗمد مل إذا اًمقاطمد ظمؼم إن: ىم٤مل ُمـ طمج٦م سمٛمٜمزًم٦م احلج٦م

 .(1)همػمه إمم اٟمْمامُمف

 :ُمٕم٤موي٦م سمـ إي٤مس قمـ حيٙمك ُم٤م ٟمٔمػم وهل

                                                           

 [ُمٜمف. ]ًمٚمٖمزازم ،1/173 اًمديـ قمٚمقم إطمٞم٤مء   (2)

 يمام! ـمرىم٦م جمٛمققم٦م صمٌقشمف يٗمٞمد ومال سمٛمٗمرده اًمْمٕمٞمػ إؾمٜم٤مده احلدي٨م صمٌقت يٗمد مل إذا: ي٘مقل ُمـ وُمثٚمف: ىمٚم٧م  (1)

 [ُمٜمف!.]واجلٝمٚم٦م اهلداُملم سمٕمض قمٚمٞمف
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: ىم٤مل طمالل: ىم٤مل وم٤مًمتٛمر؟: ىم٤مل طمالل: ىم٤مل اح٤مء؟ ىمل شم٘مقل ُم٤م: ًمف ىم٤مل رضمال أن

 :إي٤مس ًمف وم٘م٤مل حترُمف؟ ومٙمٞمػ ومتر ُم٤مء وم٤مًمٜمٌٞمذ

 ضسمتؽ وم٢من: ىم٤مل ٓ: ىم٤مل أىمتٚمؽ؟ أيمٜم٧م شمراب ُمـ سمٙمػ ضسمتؽ ًمق أرأج٧م

 أيمٜم٧م ُم٤مء[ ُمـ يمػ] ب ضسمتؽ وم٢من: ىم٤مل ٓ: ىم٤مل أىمتٚمؽ؟ ايمٜم٧م شمٌـ ُمـ سمٙمػ

 طمتك وشمريمتف ـمٞمٜم٤م ومجٕمٚمتف واًمؽماب واًمتٌـ اح٤مء أظمذت وم٢من: ىم٤مل ٓ: ىم٤مل أىمتٚمؽ؟

 .(2)اًمٜمٌٞمذ يمذًمؽ: ىم٤مل ٟمٕمؿ: ىم٤مل أىمتٚمؽ؟ أيمٜم٧م سمف وضسمتؽ جيػ

 اًمذي ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ويمذًمؽ سم٤مًمؽميمٞم٥م احل٤مصٚم٦م[ هل] اعمًٙمرة اًم٘مقة أن يمالُمف وُمٕمٜمك

 واهلٞمئ٦م سم٤مًمؽميمٞم٥م حتّمؾ ىمقة اًمّمالة وقمـ اهلل ذيمر قمـ ويّمده٤م ويٚمٝمٞمٝم٤م اًمٜمٗمقس يًٙمر

ضمتامقمٞم٦م صقات وًمٞم٧ًم ٓا  اًمقاطمد اًمّمقت سمٛمٜمزًم٦م ًمٚمٜمٗمقس اؾمتٗمزازه٤م ذم اعمجتٛمٕم٦م ٕا

 ُمع ؾمٞمام ٓ ُمٕملم وضب ُمٕملم شمقىمٞمع قمغم اًمٖمٜم٤مء سمف يقىمع اًمذي اعمٚمحـ اًمّمقت ويمذًمؽ

 قمغم ٓإ اًمِمٌٝم٦م هذه شمروج وهؾ ذًمؽ قمـ دمرد إذا اًمِمٕمر إٟمِم٤مد سمٛمٜمزًم٦م ًمف اًمٚمٝمق آٓت ُم٤ًمقمدة

 .ضمدا؟ ُمٜمٝمام احلظ ٟم٤مىمص واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ وٕمٞمػ

 احلٙمٛم٦م قمروم٧م ؾمقاء اًمنمع ٕطمٙم٤مم اًمتًٚمٞمؿ وضمقب ُمـ ذيمرت ُم٤م إن: ىمٞمؾ وم٢من

 ذم َي٤مًمػ - إؾمػ ُمع - سمٕمْمٝمؿ يم٤من وإن ُمًٚمؿ ومٞمف يرشم٤مب ٓ واضم٥م أُمر هق ٓ أو

 يم٤من وإن وٟمحقه اًمرسم٤م ًمتحريؿ اًمتًٚمٞمؿ وضمقب ذم أطمد يِمؽ ٓ يمام قمٛمٚمٞم٤م ذًمؽ

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م قمغم وسمٜم٤مء اًمزُم٤من هذا ذم وسمخ٤مص٦م قمٛمٚمٞم٤م يًتحٚمقٟمف اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمثػم

 ًمف آؾمتامع وقمدم قمٛمٚمٞم٤م قمٜمف اإلقمراض جي٥م هٜم٤مك اعمٌلم اًمٖمٜم٤مء حتريؿ قمغم إدًم٦م

 ُم٤م اًمنمع ذم صم٧ٌم هؾ: هق - اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام - ٟمٗمًف يٓمرح اًمذي اًم١ًمال وًمٙمـ

 حتريٛمف؟ طمٙمٛم٦م يٌلم

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمػ قمـ يمثػمة آصم٤مر وردت ًم٘مد ٟمٕمؿ: - اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل - وم٠مىمقل

 واًم٘مٞم٤مم وـم٤مقمتف شمٕم٤ممم اهلل ذيمر قمـ شمٚمٝمل أهن٤م وهل اًمتحريؿ طمٙمٛم٦م قمغم شمدل وهمػمهؿ

 ذم ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿ ب إي٤مه شمٕم٤ممم اهلل شمًٛمٞم٦م ُمـ ذًمؽ ُم٘متًٌلم اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمقاضم٤ٌمت

ـَ ﴿: ىمقًمف ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم ي َُم ـْ  ًمِٞمُِْمؾ   احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  َيِْمؽَمِ   ؾَمٌِٞمؾِ  قَم
ِ
 َوَيت ِخَذَه٤م قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  اّلل 

                                                           

 [ُمٜمف.]اًمدٟمٞم٤م أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ ،332 -3/333 قم٤ًميمر اسمـ رواه  (2)
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 صم٧ٌم ُم٤م ُمٜمٝم٤م وم٠مذيمر وٟمحقه اًمٖمٜم٤مء ذم ٟمزًم٧م وأهن٤م ﴾ُُمِٝملمٌ  قَمَذاٌب  هَلُؿْ  ُأوََلَِؽ  ُهُزواً 

 ٟمزًم٧م :ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد اًم٘مرآن شمرمج٤من: وم٠موهلؿ:إًمٞمٝمؿ إؾمٜم٤مده

 .وأؿم٤ٌمهف اًمٖمٜم٤مء ذم

 :وم٘م٤مل اعمذيمقرة؟ أي٦م هذه قمـ ؾمئؾ أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وصم٤مٟمٞمٝمؿ

 .ُمرات صمالث يردده٤م هق إٓ إهل ٓ واًمذي اًمٖمٜم٤مء هق

 ؟﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿ قمـ قمٙمرُم٦م ؾم٠مخ٧م: ي٤ًمر سمـ ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل قمٙمرُم٦م وصم٤مًمثٝمؿ

 .اًمٖمٜم٤مء هق: ىم٤مل

ـَ ﴿ أي٦م هذه ٟمزًم٧م: ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ قمـ اًم٤ٌمب وذم  ذم إًمخ ﴾..اًمٜم ٤مسِ  َوُِم

 .واعمزاُمػم اًمٖمٜم٤مء

ه  يمٖم٤مًم٥م قمٜمف وؾمٙم٧م[ طم٤مشمؿ أيب ٓسمـ] 259/  5 اعمٜمثقر اًمدر ذم اًمًٞمقـمل قمزا

 .ومٞمف ٕنٔمر إؾمٜم٤مده قمغم أىمػ ومل قم٤مدشمف

 اعمراد أن قمغم اعمٗمنيـ أيمثر :442/  3 اًمقؾمٞمط شمٗمًػمه ذم اًمقاطمدي ىم٤مل وهلذا

 .اًمٖمٜم٤مء ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿ ب

 واعمزاُمػم واًمٖمٜم٤مء اًمٚمٝمق اظمت٤مر ُمـ يمؾ هذا ذم ويدظمؾ :اعمٕم٤مين أهؾ ىم٤مل 

 ذم يذيمر اًمٚمٗمظ هذا ٕن آؿمؽماء ب ورد اًمٚمٗمظ يم٤من وإن اًم٘مرآن، قمغم واعمٕم٤مزف

 .يمثػما  وآظمتٞم٤مر آؾمتٌدال

 :ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ: أوٓ :اًمتحريؿ طمٙمٛم٦م قمغم اًمداًم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وُمـ

 .اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق يٜم٧ٌم اًمٖمٜم٤مء

 اًمزرع اح٤مء يٜم٧ٌم يمام اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق يٜم٧ٌم اًمٖمٜم٤مء إن :ىم٤مل اًمِمٕمٌل قمـ: صم٤مٟمٞم٤م

 .اًمزرع اح٤مء يٜم٧ٌم يمام اًم٘مٚم٥م ذم اإليامن يٜم٧ٌم اًمذيمر وإن

 ذم ظمرضمتف وًمذًمؽ يمذاب إؾمٜم٤مده ذم ًمٙمـ ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤م روي وىمد
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 .6525 رىمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م

 وم٢من :148/  2 اعمت٘مدم ُمًٕمقد اسمـ أثر قم٘م٥م اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل: وم٤مئدة

 اعمٕم٤ميص؟ ؾم٤مئر سملم ُمـ اًم٘مٚم٥م ذم ًمٚمٜمٗم٤مق إٟم٤ٌمشمف وضمف ومام: ىمٞمؾ

 وُمٕمرومتٝمؿ وأقمامهل٤م اًم٘مٚمقب أطمقال ذم اًمّمح٤مسم٦م وم٘مف قمغم رء أدل ُمـ هذا: ىمٞمؾ

 داووا اًمذيـ ـمري٘متٝمؿ قمـ اعمٜمحروملم دون اًم٘مٚمقب أـم٤ٌمء هؿ وأهنؿ وأدوائٝم٤م سم٠مدويتٝم٤م

 وهٙمذا اًم٘م٤مشمؾ ًؿسم٤مًم اًمً٘مؿ ُمـ يم٤معمداوي ومٙم٤مٟمقا  أدوائٝم٤م سم٠مقمٔمؿ اًم٘مٚمقب أُمراض

 ويمثرة إـم٤ٌمء ىمٚم٦م وم٤مشمٗمؼ سم٠ميمثره٤م أو ريمٌقه٤م اًمتل إدوي٦م ُمـ سمٙمثػم ومٕمٚمقا  واهلل

 اًمذي اًمٜم٤مومع اًمدواء قمـ واًمٕمدول اًمًٚمػ ذم شمٙمـ مل ُمزُمٜم٦م أُمراض وطمدوث اعمرى

 إُمر وشمٗم٤مىمؿ اًمٌالء وم٤مؿمتد اعمرض ُم٤مدة ي٘مقي ُم٤م إمم اعمريض وُمٞمؾ اًمِم٤مرع ريمٌف

 .اًمٜم٤مس يٓم٥ٌم ضمٝمقل يمؾ وىم٤مم اعمرى ُمـ وإؾمقاق واًمٓمرىم٤مت اًمدور واُمتألت

 .سم٤مح٤مء اًمزرع يمٜم٤ٌمت ومٞمف وٟم٤ٌمشمف سم٤مًمٜمٗم٤مق اًم٘مٚم٥م صٌغ ذم شم٠مثػم هل٤م ظمقاص ًمٚمٖمٜم٤مء أن وم٤مقمٚمؿ

 ومٞمف سمام واًمٕمٛمؾ وشمدسمره اًم٘مرآن ومٝمؿ قمـ ويّمده اًم٘مٚم٥م يٚمٝمل أنف: ظمقاصف ومٛمـ

 يٜمٝمك اًم٘مرآن وم٢من اًمتْم٤مد ُمـ سمٞمٜمٝمام ح٤م أبدا اًم٘مٚم٥م ذم جيتٛمٕم٤من ٓ واًمٖمٜم٤مء اًم٘مرآن وم٢من

 قمـ ويٜمٝمك اًمٖمل وأؾم٤ٌمب اًمٜمٗمقس ؿمٝمقات وجم٤مٟم٦ٌم سم٤مًمٕمٗم٦م وي٠مُمر اهلقى اشم٤ٌمع قمـ

 إمم اًمٜمٗمقس وهيٞم٩م وحيًٜمف يمٚمف، ذًمؽ سمْمد ي٠مُمر واًمٖمٜم٤مء اًمِمٞمٓم٤من ظمٓمقات اشم٤ٌمع

 وصؾ إمم ويًقىمٝم٤م ىمٌٞمح يمؾ إمم وحيريمٝم٤م ىم٤مـمٜمٝم٤م ويزقم٩م يم٤مُمٜمٝم٤م ومٞمثػم اًمٖمل ؿمٝمقات

 وم٢مٟمف ره٤من ومرؾم٤م اًم٘م٤ٌمئح قمغم هتٞمٞمجٝمام وذم ًم٤ٌمن روٞمٕم٤م واخلٛمر ومٝمق وُمٚمٞمح ُمٚمٞمح٦م يمؾ

 قم٘مد سمٞمٜمٝمام اًمِمٞمٓم٤من قم٘مد وصدي٘مف وظمديٜمف وطمٚمٞمٗمف وٟم٤مئٌف وروٞمٕمف اخلٛمر صٜمق

 ضم٤مؾمقس وهق شمٜمًخ ٓ اًمتل اًمقوم٤مء ذيٕم٦م سمٞمٜمٝمام وأطمٙمؿ يٗمًخ ٓ اًمذي اإلظم٤مء

ئر قمغم ويٓمٚمع قباًم٘مٚم ُمٙم٤مُمـ ذم يتٖمٚمٖمؾ اًمٕم٘مؾ وؾمقس اعمروءة وؾم٤مرق اًم٘مٚم٥م  ها

 واًمرىم٤مقم٦م واًمًخ٤موم٦م واًمِمٝمقة اهلقى ُمـ ومٞمف ُم٤م ومٞمثػم اًمتخٞمؾ حمؾ إمم ويدب إومئدة

 اإليامن وهبج٦م اًمٕم٘مؾ وهب٤مء اًمقىم٤مر ؾمٛم٦م وقمٚمٞمف اًمرضمؾ شمرى ومٌٞمٜم٤م واحلامىم٦م واًمرقمقٟم٦م

 طمٞم٤مؤه وىمؾ قم٘مٚمف ٟم٘مص إًمٞمف وُم٤مل اًمٖمٜم٤مء اؾمتٛمع وم٢مذا اًم٘مرآن وطمالوة اإلؾمالم ووىم٤مر

 شمٕم٤ممم اهلل إمم وؿمٙم٤م ؿمٞمٓم٤مٟمف سمف وومرح وىم٤مره قمٜمف وختغم هب٤مؤه ووم٤مرىمف ُمروءشمف وذه٧ٌم
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ٟمف قمٚمٞمف وصم٘مؾ إيامٟمف  واطمد صدر ذم قمدوك ىمرآن وسملم سمٞمٜمل دمٛمع ٓ رب ي٤م: وىم٤مل ىمرآ

 ُمـ واٟمت٘مؾ يٙمتٛمف يم٤من ُم٤م هه ُمـ وأبدى يًت٘مٌحف اًمًامع ىمٌؾ يم٤من ُم٤م وم٤مؾمتحًـ

 ومٞمٛمٞمؾ سم٤مٕص٤مسمع واًمٗمرىمٕم٦م واًمزهزه٦م واًمٙمذب اًمٙمالم يمثرة إمم واًمًٙمٞمٜم٦م اًمقىم٤مر

 وصم٤ٌمت ويث٥م سمٞمديف رأؾمف أم قمغم ويدق سمرضمٚمٞمف إرض وييب ُمٜمٙمٌٞمف وهيز سمرأؾمف

 وَيقر اًمٜمًقان شمّمٗمٞمؼ سمٞمديف ويّمٗمؼ اًمدوٓب طمقل احلامر دوران ويدور اًمدسم٤مب

 اعمج٤مٟملم زقم٘م٤مت يزقمؼ وشم٤مرة احلزيـ شم٠موه يت٠موه وشم٤مرة اًمثػمان يمخقار وٓ اًمقضمد ُمـ

 :ي٘مقل طمٞم٨م أهٚمف ُمـ سمف اخلٌػم صدق وًم٘مد

 اضمتٛمٕمٜمـــــــــــــــ٤م وىمـــــــــــــــد ًمٞمٚمـــــــــــــــ٦م أتـــــــــــــــذيمر

 

٤مح؟ إمم اًمًـــــــــامع ـمٞمـــــــــ٥م قمـــــــــغم   اًمّمــــــــٌـ

همـــــــــــــــ٤مين يمـــــــــــــــ٠مس سمٞمٜمٜمـــــــــــــــ٤م ودارت   ٕا

 

 راح سمٖمــــــــــــــــػم اًمٜمٗمــــــــــــــــقس وم٠مؾمــــــــــــــــٙمرت 

 ٟمِمـــــــــــــــ٤موى إٓ ومـــــــــــــــٞمٝمؿ شمـــــــــــــــر ومٚمـــــــــــــــؿ 

 

ـــــــــــ٤مك رورـواًمًـــــــــــ هورا   صـــــــــــ٤مطمل هٜم

 ومٞمـــــــــــــف اًمٚمـــــــــــــذات أظمـــــــــــــق ٟمـــــــــــــ٤مدى إذا 

 

 اًمًـــــــــامح قمـــــــــغم طمـــــــــل اًمٚمٝمـــــــــق أضمـــــــــ٤مب 

 ؿمـــــٞمئ٤م اعمٝمجـــــ٤مت ؾمـــــقى ٟمٛمٚمــــؽ ومل 

 

 اعمـــــــــــــــــــــــــــالح ٕحلـــــــــــــــــــــــــــ٤مظ أرىمٜم٤مهـــــــــــــــــــــــــــ٤م 

 ذم واًمٙمذب ىمقم ذم واًمٕمٜم٤مد ىمقم ذم اًمٜمٗم٤مق يقرث اًمًامع: اًمٕم٤مروملم سمٕمض وىم٤مل 

 .ىمقم ذم واًمرقمقٟم٦م ىمقم ذم واًمٗمجقر ىمقم

 .اًمٜمٗم٤مق ذم ه٤مج اًم٘مٚم٥م ومًد وإذا اًم٘مٚم٥م يٗمًد وم٤مًمٖمٜم٤مء :ىم٤مل أن إمم

 هلؿ شمٌلم واًم٘مرآن اًمذيمر أهؾ وطم٤مل اًمٖمٜم٤مء أهؾ طم٤مل اًمٌّمػم شم٠مُمؾ وم٢مذا وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل وأدويتٝم٤م اًم٘مٚمقب سم٠مدواء وُمٕمرومتٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م طمذق

ٞمٜم٧م أن وسمٕمد: ىمٚم٧م صم٤مر ُمـ اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم احلٙمٛم٦م شم  قمـ يٚمٝمل أنف وهل اعمت٘مدُم٦م ا

 ُمـ ٟمّمٞمٌف ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾ واؾمتامقم٤م إؾمامقم٤م سمف وم٤معمٚمتٝمقن وطمٞمٜمئذ ُمِم٤مهد وهذا وذيمره اهلل ـم٤مقم٦م

ٔي٦م ذم اعمذيمقر اًمذم ـَ ﴿: اًمٙمريٛم٦م ا ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم ـْ  ًمِٞمُِْمؾ   احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  يَِْمؽَمِي َُم ٌِٞمؾِ  قَم  ؾَم

 
ِ
ًمتٝم٤مء سمح٥ًم وذًمؽ ﴾...اّلل  ؿمؽماء أن قمروم٧م وىمد ويمثرة ىمٚم٦م ا ؾمتٌدال سمٛمٕمٜمك ٓا  ٓا

ظمتٞم٤مر  يمام اًمٕم٤مىم٦ٌم ٓم هق إٟمام ﴾ًمِٞمُِْمؾ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمالم أن وهل ه٤مُم٦م ُمالطمٔم٦م ُمع وٓا



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومٚمٞمس 327/  6اًمزاد ذم اجلقزي اسـم ىم٤مل يمام اًمْمالل إمم أُمره ًمٞمّمػم: أي اًمقاطمدي شمٗمًػم ذم

٦ٌم وضمف وًمف سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل يمام ًمٚمتٕمٚمٞمؾ هق  وهلذا هزوا اهلل آي٤مت يتخذون اًمذـي ًمٚمٙمٗم٤مر سم٤مًمًٜم

  :143/  2 اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 اؿمتٖم٤مهلؿ سمح٥ًم اًمذم هذا ُمـ ٟمّمٞم٥م هلؿ وُمًتٛمٕمقه اًمٖمٜم٤مء وم٠مهؾ هذا قمرف إذا

 هلق اؾمتٌدل ُمـ ذم شمْمٛمٜم٧م أي٤مت وم٢من مجٞمٕمف يٜم٤مًمقا  مل وإن اًم٘مرآن قمـ سم٤مًمٖمٜم٤مء

 اًم٘مرآن قمٚمٞمف يتغم وإذا هزوا ويتخذه٤م قمٚمؿ سمٖمػم اهلل ؾمٌٞمؾ قمـ ًمٞمْمؾ سم٤مًم٘مرآن احلدي٨م

 ؿمٞمئ٤م ُمٜمف قمٚمؿ وإذا واًمّمٛمؿ اًمث٘مؾ وهق وىمرا  أذٟمٞمف ذم يم٠من يًٛمٕمف مل يم٠من ُمًتٙمؼما  ومم

 .سمف اؾمتٝمزأ 

 ًمٚمٛمٖمٜملم سمٕمْمف وىمع وإن يمٗمرا  اًمٜم٤مس أقمٔمؿ ُمـ إٓ ي٘مع ٓ هذا ومٛمجٛمقع

 .اًمذم هذا ُمـ وٟمّمٞم٥م طمّم٦م ومٚمٝمؿ وُمًتٛمٕمٞمٝمؿ

 ـمريؼ قمـ والل وومٞمف إٓ آٓشمف وؾمامع سم٤مًمٖمٜم٤مء قمٜمك أطمدا دمد ٓ أنؽ: يقوحف

 قمرض إذا سمحٞم٨م اًمٖمٜم٤مء اؾمتامع إمم اًم٘مرآن اؾمتامع قمـ رهم٦ٌم اوومٞمف وقمٛمؾ قمٚمام اهلدى

 ورسمام اًم٘مرآن ؾمامع قمٚمٞمف وصم٘مؾ ذاك إمم هذا قمـ قمدل اًم٘مرآن وؾمامع اًمٖمٜم٤مء ؾمامع ًمف

 ٟمقسمتف ويًت٘مٍم اعمٖمٜمل ويًتزيد ىمراءشمف ويًتٓمٞمؾ اًم٘م٤مرئ يًٙم٧م أن قمغم احل٤مل محٚمف

 .مجٞمٕمف سمف حيظ مل إن اًمذم هذا ُمـ واومر ٟمّمٞم٥م يٜم٤مًمف أن: هذا ذم ُم٤م وأىمؾ

 وقمٔمٛم٧م ىمٚمٌف ُم٤مت ُمـ وم٠مُم٤م هب٤م حيس طمٞم٤مة سمٕمض ىمٚمٌف ذم ُمـ ُمع هذا ذم واًمٙمالم

ـْ ﴿ اًمٜمّمٞمح٦م ـمريؼ ٟمٗمًف قمغم ؾمد وم٘مد ومتٜمتف ُ  ُيِردِ  َوَُم ـْ  ومِْتٜمََتفُ  اّلل  ـَ  ًَمفُ  مَتْٚمَِؽ  وَمَٚم   ُِم
ِ
 اّلل 

ـَ  ُأوََلَِؽ  ؿَمٞمْئ٤مً  ِذي ُ  ُيِردِ  مَلْ  اًم  رَ  َأنْ  اّلل  ْٟمٞم٤َم ذِم  هَلُؿْ  ىُمُٚمقهَبُؿْ  ُيَٓمٝم  ظِمَرةِ  ذِم  َوهَلُؿْ  ظِمْزٌي  اًمدُّ ْٔ  ا

 [42: اح٤مئدة] ﴾.قَمٔمِٞمؿٌ  قَمَذاٌب 

 اعمٗمٞمد اًمرائع سمٙمالُمف قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞمؿ اسمـ وشمٕم٘مٞم٥م اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر شمٚمؽ وُمـ: ىمٚم٧م

 :ًمقضمقه هذا ذم طمج٦م ٓ :أيمثره٤م ؾم٤مق أن سمٕمد ىمقًمف ذم طمزم اسمـ ظمٓم٠م ضمٚمٞم٤م ًمؽ يتٌلم

 .ط اهلل رؾمقل دون ٕطمد طمج٦م ٓ أنف :األول

 .واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمهؿ ظم٤مًمػ ىمد أنف :افثاين
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ـَ ﴿: ومٞمٝم٤م ٕن هب٤م اطمتج٤مضمٝمؿ يٌٓمؾ أي٦م ٟمص أن :وافثافث ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم  َُم

ي ـْ  ًمِٞمُِْمؾ   احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  َيِْمؽَمِ   ؾَمٌِٞمؾِ  قَم
ِ
 قَمَذاٌب  هَلُؿْ  ُأوََلَِؽ  ُهُزواً  َوَيت ِخَذَه٤م قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  اّلل 

 .هزوا شمٕم٤ممم اهلل ؾمٌٞمؾ اختذ إذا ظمالف سمال يم٤مومرا  يم٤من ومٕمٚمٝم٤م ُمـ صٗم٦م وهذه ﴾ُُمِٝملمٌ 

 أن يقهؿ ٕنف سم٤مـمؾ هب٤م أريد طمؼ يمٚمٛم٦م ومٝمق: إول قمـ أُم٤م: قمٚمٞمف جمٞم٤ٌم وم٠مىمقل

 وإٟمام اًمٌت٦م ذًمؽ ُمـ ر وٓ أي٦م شمٗمًػم ذم ط اهلل رؾمقل قمـ ضم٤مء ح٤م خم٤مًمٗم٦م أصم٤مر

 أن ظمٓمئف قمغم سمره٤مٟم٤م اًمٚمٌٞم٥م اًم٘م٤مرئ ويٙمٗمل وطمده هق اجل٤مُمد ًمتٗمًػمه خم٤مًمٗم٦م هل

 !ضم٤مٟم٥م ذم طمزم واسمـ ضم٤مٟم٥م ذم اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر: احل٘مٞم٘م٦م هذه يتّمقر

 ذًمؽ ُمـ رء يم٤من وًمق هلؿ خم٤مًمػ ٓ إذ ومٞمٝم٤م ـمحـ ٓ ومجٕمجٕم٦م: اًمث٤مين قمـ وأُم٤م

 .خم٤مًمٗمٞمف قمغم رده ذم سم٠مؾمٚمقسمف اًمٕم٤مروملم قمٜمد قم٤مدشمف هل يمام ذيمره إمم ًم٤ٌمدر

 يٕمٜمل يم٤من - اهلل رمحف - ويم٠منف إظمػم اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ذم ومت٘مدم: اًمث٤مًم٨م قمـ وأُم٤م

 اعمًٚمٛملم سمٕمض أن شمرى أٓ ضمدا وواوح ىمقي وهق هذا طمزم اسمـ ىمقل قمغم اًمرد سمف

  اًمدٟمٞمقي سم٤مًمٙمالم وحم٤مومٚمٝمؿ جم٤مًمًٝمؿ ذم يٚمتٝمقن اًمٞمقم

 وهؿ وهمػمه٤م اعم٘م٤مهل ذم وسم٤مًم٘مامر سمؾ اًمٜمرد سم٤مًمٓم٤موًم٦م واًمٚمٕم٥م اًمدظم٤من وسمنمب

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمراديق ُمـ يًٛمٕمقن ـَ  َأهيُّ ِذي َنَّْم٤مُب  َواعْمَٞمِْنُ  اخْلَْٛمرُ  إِٟم اَم  آَُمٜمُقا  اًم  ْٕ  َوا

َْزٓمُ  ْٕ ـْ  ِرضْمٌس  َوا ٞمَْٓم٤منِ  قَمَٛمؾِ  ُِم ٌُقهُ  اًمِم 
 وأُمث٤مًمف هذا ؾمٛمٕمقن ﴾شُمْٗمٚمُِحقنَ  ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  وَم٤مضْمَتٜمِ

 أومٙمٗم٤مر وىمرا  آذاهنؿ ذم يم٠من ؾم٤مدرون وهلقهؿ طمديثٝمؿ ذم وهؿ شمتغم اهلل آي٤مت ُمـ

 وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ سم٘مقل ًمٞمذيمرين وهلقهؿ ه١مٓء ُمقىمػ إن سمؾ زم؟طم اسمـ ي٤م ه١مٓء

 ومٚمٝم١مٓء وًمذًمؽ اعمٚم٦م قمـ َيرج يمٗمر يمؾ ومٚمٞمس (2)يمٗمر دون يمٗمر: اًمًٚمػ ُمـ

 اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد سم٘مدره يمؾ أي٦م ذم اعمذيمقر اًمذم ُمـ ٟمّمٞم٥م وأُمث٤مهلؿ

 - 29/  23اًمقضمٞمز اعمحرر شمٗمًػمه ذم إندًمز قمٓمٞم٦م اسمـ اًمِمٝمػم اعمٗمن اًمٕمالُم٦م

 :- أجْم٤م طمزم اسمـ قمغم يرد ويم٠منف

 وٓ سمٙمٗمر اهلل ؾمٌٞمؾ قمـ ًمٞمْمٚمقا  ًمٞمس وًمٙمـ حمٛمد أُم٦م ذم اعمٕمٜمك سم٤مىمٞم٦م وأي٦م
                                                           

 .[ُمٜمف.]1551 اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم خترجيف (2)
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 سمٛمٙمروه زُم٤مٟم٤م وي٘مٓمع قم٤ٌمدة ًمٞمٕمٓمؾ سمؾ اًمققمٞمد هذا قمٚمٞمٝمؿ وٓ هزوا أي٤مت يتخذوا

 .اًمٜم٤مىمّم٦م واًمٜمٗمقس اًمٕمّم٤مة مجٚم٦م ُمـ وًمٞمٙمقن

 ذم اعمذيمقر ىمقًمف وم٢من طمزم اسمـ ومٞمف وىمع شمٜم٤مىمض إمم آٟمت٤ٌمه أؾمؽمقمل أن وأريد

 واسمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ شم٘مدم سمام أي٦م شمٗمًػم سمثٌقت ُمًٚمؿ أنف يًتٚمزم إول اًمقضمف

 ..ٕطمد طمج٦م ٓ: ي٘مؾ ومل شمْمٕمٞمٗمف إمم ًم٤ٌمدر وإٓ وهمػممه٤م ُمًٕمقد

 اًم٘مقل - أوٓ - ي٘مؾ مل وم٢مٟمف اعمخ٤مًمٗم٦م مت٤مم ًمذًمؽ خم٤مًمػ اعمالهل ذم رؾم٤مًمتف ذم ومٝمق وًمذًمؽ

 :97 ص وم٘م٤مل سم٤مًمتْمٕمٞمػ سح: وصم٤مٟمٞم٤م اعمذيمقر

 شم٘مقم ٓ ممـ اعمٗمنيـ سمٕمض ىمقل هق وإٟمام ط أصح٤مسمف ُمـ أطمد قمـ صم٧ٌم ُم٤م

 .طمج٦م سم٘مقًمف

 ٓ يمٞمػ ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر ًمتًٚمٞمٛمف ُمٜم٤مىمض وهذا

 وىمٚم٦م اًمًٚمػ يمثرة ُمع ؾمٞمام وٓ اخلٚمػ أىمقال قمغم اشمٗم٤مىم٤م ُم٘مدُم٦م اًمًٚمػ وأىمقال

 اًمقاطمدي شمٗمًػم قمـ 244 ص ؾمٌؼ يمام هلؿ ُمقاومؼ اعمٗمنيـ وأيمثر ومٙمٞمػ اخلٚمػ

 :51/  24 اًم٘مرـمٌل ىم٤مل يمام وهق

 هق إٓ إهل ٓ اًمذي سم٤مهلل ُمًٕمقد اسمـ ذًمؽ قمغم وطمٚمػ أي٦م هذه ذم ىمٞمؾ ُم٤م أقمغم

 .اًمٖمٜم٤مء أنف ُمرات صمالث

 :اعمرومقع طمٙمؿ ذم أنف أًمقد قمـ وؾمٌؼ

 ظمٗمــــــــــــ٤مء سمــــــــــــف ًمــــــــــــٞمس احلــــــــــــؼ ومٝمــــــــــــذا

 

 اًمٓمريـــــــــــــــؼ سمٜمٞمـــــــــــــــ٤مت قمــــــــــــــــ ومـــــــــــــــدقمٜمل 

 اًمٖمٜم٤مء حتريؿ طمٙمٛم٦م قمغم يدل إىمؾ قمغم أو ي١ميمد مم٤م أن - اعمًٚمؿ أظمل - واقمٚمؿ 

 زهرة أيب حمٛمد اًمِمٞمخ قمغم اًمرد صدد ذم إًمٞمٝم٤م أذت يمٜم٧م اًمتل اًمذرائع ؾمد ىم٤مقمدة

 هٜم٤م هب٤م إظمذ وم٢من 8 صٗمح٦م اعم٘مدُم٦م ذم اًم٘مرو٤موي ويقؾمػ اًمٖمزازم حمٛمد وشمٚمٛمٞمذيف

 .إًمٞمف وآؾمتامع اًمٖمٜم٤مء سم٥ًٌم واعمخ٤مًمٗم٤مت اعمٗم٤مؾمد ُمـ - قم٤مدة - يؽمشم٥م ح٤م يٙمٗمل

 ذم ُمتٞمٜم٤م ضمٞمدا يمالُم٤م اًمًامع ُم٠ًمخ٦م يمت٤مسمف ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ ٓسمـ رأج٧م صمؿ

 ُمـ ومٞمف ح٤م سمف اًم٘مراء أُمتع أن إٓ أطم٧ٌٌم ومام هذه ُم٠ًمختٜم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه شمٓمٌٞمؼ
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 :268 - 267 ص ظمػما  وأث٤مسمف اهلل رمحف ىم٤مل واًمٗم٤مئدة واحلج٦م اًمٌٞم٤من

 شم١مول وُم٤م ُم٘م٤مصده٤م وشم٠مُمؾ وٟمت٤مئجٝم٤م، هم٤مي٤مهت٤م إمم إؾم٤ٌمب ذم ٟمٔمر ُمـ واًمٕم٤مرف

م إمم اعمٗمْمٞم٦م اًمذرائع ؾمد ذم اًمنمع ُم٘م٤مصد قمرف وُمـ إًمٞمف  هذا سمتحريؿ ىمٓمع احلرا

 ويمذًمؽ ًمٚمذريٕم٦م ؾمدا طمرام طم٤مضم٦م صقهت٤م واؾمتامع إضمٜمٌٞم٦م إمم اًمٜمٔمر وم٢من اًمًامع

 .هب٤م اخلٚمقة

 :ىمًامن اًمنميٕم٦م وحمرُم٤مت

 .اعمٗمًدة ُمـ ومٞمف ح٤م طمرم ىمًؿ

 .اعمٗمًدة قمغم اؿمتٛمؾ ُم٤م إمم ذريٕم٦م ٕنف طمرم وىمًؿ

 وضمف اؾمتِمٙمؾ إًمٞمف وؾمٞمٚم٦م هق ُم٤م إمم يٜمٔمر ومل اعمحرم هذا صقرة إمم ٟمٔمر ومٛمـ

 داًم٦م آي٦م وضمٕمٚمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ظمٚم٘مٝم٤م مجٞمٚم٦م صقرة إمم اًمٜمٔمر ذم ُمٗمًدة أي: وىم٤مل حتريٛمف

 سمّمقت ُمقزون يمالم اؾمتامع أو شم١مديف سمآخ٦م ُمٓمرب صقت ذم ُمٗمًدة وأي قمٚمٞمف؟

 واعمٜم٤مفمر إزه٤مر ورؤي٦م اعمٓمرسم٦م اًمٓمٞمقر أصقات ؾمامع سمٛمٜمزًم٦م إٓ هذا وهؾ طمًـ؟

 وهمػمه٤م؟ وإهن٤مر وإؿمج٤مر اًمٌٜم٤مء اعمٕمج٦ٌم إُم٤ميمـ ُمـ اعمًتحًٜم٦م

 مت٤مم ُمـ اعمٓمرسم٦م أٓت وهذه اًمّمقر إمم اًمٜمٔمر هذا حتريؿ: اًم٘م٤مئؾ هلذا ومٞم٘م٤مل

 وُم٤م اعمٗم٤مؾمد قمغم اؿمتٛمؾ ُم٤م طمرم وم٢مٟمف ًمألُم٦م وٟمّمٞمحتف ذيٕمتف ويمامل اًمِم٤مرع طمٙمٛم٦م

 قمٜمف يٜمزه شمٜم٤مىمْم٤م ًمٙم٤من حتريٛمٝم٤م ُمع اعمٗم٤مؾمد وؾم٤مئؾ أب٤مح وًمق إًمٞمف وذريٕم٦م وؾمٞمٚم٦م هق

 اًمٜم٤مس ًمٕمده إًمٞمٝم٤م اعمٗمْمٞم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م وأب٤مح ُمٗمًدة طمرم اًمٕم٘مالء ُمـ قم٤مىمال أن وًمق

 ذم واًمٗم٘مف اًمنميٕم٦م رائح٦م ؿمؿ عمـ يٛمٙمـ وهؾ ُمتٜم٤مىمض إٟمف: وىم٤مًمقا  ُمتالقم٤ٌم ؾمٗمٞمٝم٤م

 سمٕمد هلل اًمّمالة ذم ُمٗمًدة أي: ي٘م٤مل أن سمٛمث٤مسم٦م إٓ هق وهؾ اًمٙمالم؟ هذا يرد أن اًمديـ

 وذم اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة حتريؿ ذم ُمٗمًدة وأي قمٜمٝم٤م؟ يٜمٝمك طمتك اًمٕمٍم وسمٕمد اًمّمٌح

 ؾم٥م وقمـ يقُملم؟ أو سمٞمقم رُمْم٤من شم٘مدم ذم ُمٗمًدة وأي ومٞمٝم٤م؟ اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل

 ؾمدا اًمِم٤مرع قمٜمف هنك مم٤م هذا أوٕم٤مف أوٕم٤مف إمم وضمقهٝمؿ؟ ذم اعمنميملم آخٝم٦م

 ورمحتف طمٙمٛمتف حمض إٓ هذا وهؾ ويٌٖمْمف يٙمرهف اًمذي اعمحرم إمم إومْم٤مئف ًمذريٕم٦م



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ووؾم٤مئٚمٝم٤م؟ وأؾم٤ٌمهب٤م اعمٗم٤مؾمد ُمـ هلؿ ومحٞمتف ًمٕم٤ٌمده وصٞم٤مٟمتف

 ورؾمقًمف اهلل طمرُمف ُم٤م إمم اًمًامع هذا إومْم٤مء أن يٕمٚمؿ سم٤مًمقاىمع اًمٕم٤مرف واًمٕم٤مىمؾ

 إومْم٤مء ومقق إومْم٤مؤه يٙمقن ُم٤م يمثػما  سمؾ سمدوٟمف ومٚمٞمس اًمٜمٔمر إومْم٤مء قمغم يزد مل إن

 ذم إٓ ص٤مطمٌف يًتٗمٞمؼ ٓ اًمًامع وؾمٙمر هيٕم٦م ص٤مطمٌف إوم٤مىم٦م اخلٛمر ؾمٙمر وم٢من اخلٛمر؟

 .اهل٤مًمٙملم قمًٙمر

 فم٤مهر سمف اعمٌتٚملم ذم اًمًامع أثر وم٢من اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ صدق وىمد: ىمٚم٧م

 ؿمٝمدشمف مم٤م واطمدا ُمث٤مٓ ًمؽ أذيمر أن وطمًٌل ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م يمام وُمِم٤مهد

 يمٜم٧م وم٘مد ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك إذه٤من ذم جيًد مم٤م سمٜمٗمز

 اًمٕمٛمر ُمـ اًمثالصملم ٟمحق ذم ؿم٤مب وسمج٤مٟمٌل اخلٓم٦ٌم إمم أؾمتٛمع اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد ذم

 ومٝمق أهمٜمٞم٦م يًٛمع يم٤من ًمق يمام إرض قمغم سم٠مص٤مسمٕمف يٓم٘مٓمؼ وهق ُمؽمسمٕم٤م ضمٚمس وىمد

 .اخلٓم٦ٌم إمم وآؾمتامع سم٤مُٓمتٜم٤مع إًمٞمف وأذت ُمٕمٝم٤م أص٤مسمٕمف يرىمص

 أهٚمف صد ىمد اًمًامع أن قمغم ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م شمدل يمثػمة طمقادث ُمـ احل٤مدصم٦م ومٝمذه

 ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل إًمٞمف آؾمتامع وقمـ - يم٤مخلٛمر - اهلل ذيمر قمـ

 اجلٛمٕم٦م شمِمٛمؾ أي٦م أن اعمٕمٚمقم وُمـ ﴾شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  َوَأنِّْمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ 

 إًمٞمف وآؾمتامع اًمذيمر قمـ اًمٚمٝمق صدهؿ وم٘مد يمثػم اسمـ اظمتٞم٤مر وهق أصم٤مر سمٕمض ذم يمام

  .اعمًتٕم٤من واهلل
 [(237) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

 افطرب آالت حتريؿ

م أُمتل ُمـ ًمٞمٙمقٟمـ[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]   واحلرير احلر يًتحٚمقن أىمقا

 ي٠متٞمٝمؿ هلؿ، سم٤ًمرطم٦م قمٚمٞمٝمؿ يروح قمٚمؿ، ضمٜم٥م إمم أىمقام وًمٞمٜمزًمـ واعمٕم٤مزف، واخلٛمر

 ىمردة آظمريـ ويٛمًخ اًمٕمٚمؿ، ويْمع اهلل، ومٞمٌٞمتٝمؿ همدا، إًمٞمٜم٤م ارضمع: ومٞم٘مقًمقن حل٤مضم٦م،

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم وظمٜم٤مزير



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزفيمت٤م 
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 : احلدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :ىمقًمف - أ :وضمقه ُمـ ذًمؽ قمغم احلدي٨م ودًٓم٦م واًمٓمرب، اًمٕمزف آٓت حتريؿ

 حمرُم٦م، اًمنمع ذم هل اعمٕم٤مزف وُمٜمٝم٤م اعمذيمقرات سم٠من سيح وم٢مٟمف شيًتحٚمقن»

 واخلٛمر، اًمزٟم٤م: طمرُمتف اعم٘مٓمقع ُمع شاعمٕم٤مزف» ىمرن - ب .اًم٘مقم أوَلؽ ومٞمًتحٚمٝم٤م

 سمٕمْمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُمٕمٝم٤م ىمرهن٤م ُم٤م حمرُم٦م شمٙمـ مل وًمق

 واًم٘مٜملم يم٤مًمٓمٌؾ يقُمئذ، ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمزف آٓت ُمـ أنقاع حتريؿ ذم صحٞمح

 اًمٜمٙم٤مح ذم اًمدف إٓ مهللا َيّمف، أو ذًمؽ َي٤مًمػ ُم٤م ي٠مت ومل وهمػمه٤م، اًمٕمقد وهق

. طمزم اسمـ قمغم ردي ذم ذيمرشمف وىمد اًمٗم٘مف، ذم ُمذيمقر شمٗمّمٞمؾ قمغم ُم٤ٌمح وم٢مٟمف واًمٕمٞمد،

 - سمٕمْمٝمؿ واؾمتثٜمك يمٚمٝم٤م، اًمٓمرب آٓت حتريؿ قمغم إرسمٕم٦م اعمذاه٥م اشمٗم٘م٧م وًمذًمؽ

 اعمقؾمٞم٘مك اعمٕم٤مسيـ سمٕمض سمف وأخحؼ احلرب، ذم اًمٓمٌؾ - ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م

 اًمتحريؿ، ٕطم٤مدي٨م ختّمٞمص أنف: إول :ُٕمقر أخٌت٦م ًمذًمؽ وضمف وٓ اًمٕمًٙمري٦م،

 اعمٗمروض أن: اًمث٤مين .سم٤مـمؾ وهق وآؾمتح٤ًمن، اًمرأي جمرد ؾمقى خمّمص، سمدون

 ٟمٍمهؿ ُمٜمف يٓمٚمٌقا  وأن رهبؿ، قمغم سم٘مٚمقهبؿ ي٘مٌٚمقا  أن احلرب طم٤مًم٦م ذم اعمًٚمٛملم ذم

 مم٤م اعمقؾمٞم٘مك وم٤مؾمتٕمامل ًم٘مٚمقهبؿ وأرسمط ٟمٗمقؾمٝمؿ، ًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م أدقمك ومذًمؽ قمدوهؿ، قمغم

 ًم٘مٞمتؿ إذا آُمٜمقا  اًمذيـ أهي٤م ي٤م» :شمٕم٤ممم ىم٤مل رهبؿ، ذيمر قمـ ويٍمومٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، ذًمؽ يٗمًد

، ومئ٦م  قم٤مدة ُمـ اؾمتٕمامهل٤م أن: اًمث٤مًم٨مش. شمٗمٚمحقن ًمٕمٚمٙمؿ يمثػما  اهلل واذيمروا وم٤مصمٌتقا

 ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن وٓ أظمر، سم٤مًمٞمقم وٓ سم٤مهلل ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ» اًمٙمٗم٤مر

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل طمرُمف ومٞمام ؾمٞمام ٓ هبؿ، ٟمتِمٌف أن ًمٜم٤م جيقز ومال شاحلؼ ديـ يديٜمقن وٓ

 سمٕمض قمـ شمًٛمع ىمد سمام اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ أهي٤م شمٖمؽم وٓ .يم٤معمقؾمٞم٘مك قم٤مُم٤م حتريام قمٚمٞمٜم٤م

 - وم٢مهنؿ واعمقؾمٞم٘مك، اًمٓمرب آٓت سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل ُمـ اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ اًمٞمقم اعمِمٝمقريـ

 ي٘مٚمدون إٟمام ي٘مٚمدون؟ وُمـ يٜمٍمون، اًمٞمقم اًمٜم٤مس وهلقى يٗمتقن، شم٘مٚمٞمد قمـ - واهلل

 ُم٤مًمؽ أيب طمدي٨م ٕن واعمالهل، اًمٓمرب آٓت وم٠مب٤مح أظمٓم٠م اًمذي طمزم اسمـ

 ىمٍم ُمـ أيت طمزم اسمـ وأن ىمٓمٕم٤م، صحٞمح أنف قمروم٧م وىمد قمٜمده، يّمح مل إؿمٕمري

 هٜم٤م شم٘مٚمٞمده قمغم محٚمٝمؿ اًمذي ُم٤م ؿمٕمري وًمٞم٧م سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام احلدي٨م قمٚمؿ ذم سم٤مقمف



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يم٤من ًمق! طمج٦م؟ وأىمقى قمددا وأيمثر وأقمٚمؿ ُمٜمف أوم٘مف أهنؿ ُمع إرسمٕم٦م، إئٛم٦م دون

 وُمٕمٜمك ؾمٌٞمؾ، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ٕطمد ومٚمٞمس اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ هق إٟمام ذًمؽ قمغم هلؿ احل٤مُمؾ

 اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة يمٚمٝم٤م آطم٤مدي٨م يتتٌٕمقا  أن َيٗمك ٓ يمام اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ

 إذا صمؿ وٕمػ، أو صح٦م ُمـ شمًتحؼ سمام قمٚمٞمٝم٤م حيٙمٛمقا  صمؿ ورضم٤مهل٤م، ـمرىمٝم٤م ويدرؾمقا 

 وذًمؽ وظم٤مصٝم٤م، وقم٤مُمٝم٤م ووم٘مٝمٝم٤م دًٓمتٝم٤م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ درؾمقه٤م ُمٜمٝم٤م رء قمٜمدهؿ صح

 مل ذًمؽ ومٕمٚمقا  ًمق اًمٗم٘مف، وأصقل احلدي٨م أصقل قمٚمؿ ىمقاقمد شم٘متْمٞمف طمًٌام يمٚمف

 ُمـ ؿمٞمئ٤م يّمٜمٕمقن ٓ - واهلل - وًمٙمٜمٝمؿ ُم٠مضمقريـ، وًمٙم٤مٟمقا  اٟمت٘م٤مدهؿ أطمد يًتٓمع

 هق ُم٤م أظمذوا صمؿ ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚمامء أىمقال ذم ٟمٔمروا ُم٠ًمخ٦م هلؿ قمرو٧م إذا وًمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ،

 ًمٚمدًمٞمؾ ذًمؽ ُمقاوم٘م٦م يٜمٔمروا أن دون. زقمٛمقا  اعمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ إمم إىمرب أو إجن

 اًمنميٕم٦م سم٤مؾمؿ أُمقرا - اًمٓمري٘م٦م هبذه - ًمٚمٜم٤مس ذقمقا  ويمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ

 شمٕمرف أن قمغم اعمًٚمؿ أهي٤م وم٤مطمرص .اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم. ُمٜمٝم٤م اإلؾمالم يؼمأ  اإلؾمالُمٞم٦م،

 يٕمرف ٓ احلؼ وم٢من ومالن، ىم٤مل :شم٘مؾ وٓ ٟمٌٞمؽ، وؾمٜم٦م رسمؽ، يمت٤مب ُمـ إؾمالُمؽ

 ىم٤مل اهلل ىم٤مل اًمٕمٚمؿ :ىم٤مل ُمـ قمغم اهلل ورمح٦م اًمرضم٤مل، شمٕمرف احلؼ اقمرف سمؾ سم٤مًمرضم٤مل،

 اًمرؾمقل سملم ؾمٗم٤مه٦م ًمٚمخالف ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل رؾمقًمف

 .واًمتِمٌٞمف اًمتٛمثٞمؾ ُمـ طمذرا وٟمٗمٞمٝم٤م اًمّمٗم٤مت ضمحد وٓ يمال وم٘مٞمف رأي وسملم

 .(293-292/ 2/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطرب آالت حتريؿ أدفة مـ

 وصقت ٟمٕمٛم٦م، قمٜمد ُمزُم٤مر صقت ُمٚمٕمقٟم٤من، صقشم٤من[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

  .شُمّمٞم٦ٌم قمٜمد ويؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف 
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 يزُمر اًمتل أًم٦م هق اعمزُم٤مر ٕن اًمٓمرب آٓت حتريؿ احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 وىمد اًمٓمرب، ٔٓت إسم٤مطمتف طمزم اسمـ قمغم شمرد اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ُمـ وهق. هب٤م

 ين قمٚمٞمف اًمرد ذم رؾم٤مًم٦م وزم. ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومراضمٕمف ش93» سمرىمؿ ذًمؽ ذم آظمر طمدي٨م شم٘مدم

 .وٟمنمه٤م شمٌٞمْمٝم٤م زم اهلل

 .(792-793/ 2/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطرب آالت حتريؿ أدفة مـ

 وهلق، وذاب ـمٕم٤مم قمغم إُم٦م هذه ُمـ ىمقم ًمٞمٌٞمتـ[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شوظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  ىمد ومٞمّمٌحقا 

 .اًمٓمرب آٓت حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 .(235/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطرب آالت حتريؿ

 اجلٞمش ودع إذا يم٤من» :ُمرومققم٤م اخلٓمٛمل يزيد سمـ اهلل قمٌد قمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ

شمٞمؿ وأُم٤مٟمتٙمؿ ديٜمٙمؿ اهلل أؾمتقدع: ىم٤مل   .شأقمامًمٙمؿ وظمقا

 مم٤م ص٤مر ىمد اًمٙمريؿ، اًمٜمٌقي إدب هذا شمرى أن طم٘م٤م ًمف ي١مؾمػ مم٤م [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أٓت أنٖم٤مم قمغم اجلٞمقش يقدقمقن وم٢مهنؿ زُم٤مٟمٜم٤م، ضمٞمقش ىمقاد قمٜمد قملم وٓ ًمف أثر ٓ

 ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمدا ومٞمٝم٤م، رء ٓ أنف اًمٞمقم اإلؾمالُمٞملم اًمدقم٤مة سمٕمض يرى اًمتل اعمقؾمٞم٘مٞم٦م

: أىمقل وٓ - آراءهؿ خت٤مًمػ قمٜمدُم٤م ُمٜمٝم٤م يًخرون ىمد اًمتل طمزم اسمـ ًمٔم٤مهري٦م

 اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م اعمقاوم٘م٦م وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م أىمقال يتٌٕمقن وٓ أهقاءهؿ،

 همرسم٦م ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم! سمزقمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس قمغم شمٞمًػما  اعمٕم٤مزف، حتريؿ ذم واًمٍمحي٦م

 ذم اًمقاىمع سم٤مخلالف ومٞمٝم٤م ويِمٙمؽ اًمزُم٤من، هذا ذم سم٠مطمٙم٤مُمف يٕمٛمؾ ُمـ وىمٚم٦م اإلؾمالم،



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمتُؿْ  وَم٢ِمن ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٞمف حيٙمؿ أن دون ،يِمتٝمل ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٞم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م، اًمٙمثػم

 
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ   اهلل  .﴾أظِمرِ  َواًْمٞمَْقمِ  سم٤ِمًمٚم ـفِ  شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن َواًمر 

 .اعمًتٕم٤من واهلل. قمٜمده ُمٜمًقظم٦م أي٦م هذه ومٙم٠من

 .(238-237/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادعازف جقاز ظذ اجلاريتغ بحديث االشتدالل ظذ افرد

 ُمٜمك أج٤مم ذم ضم٤مريت٤من وقمٜمده٤م قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أب٤م أن قم٤مئِم٦م قمـ»

 أبق وم٤مٟمتٝمرمه٤م سمثقسمف، ُمتٖمش ط واًمٜمٌل ،(2)وشميسم٤من شمٖمٜمٞم٤منش إوحك قمٞمد ذم»

 ُمتٗمؼش. قمٞمد أج٤مم وم٢مهن٤م سمٙمر، أب٤م ي٤م دقمٝمام: »وىم٤مل وضمٝمف، قمـ ط اًمٜمٌل ومٙمِمػ سمٙمر،

 .[174] 191ص. قمٚمٞمف

 واًمٜم٤ًمئلش 3/11» وُمًٚمؿش 152 ،2/141» اًمٌخ٤مري أظمرضمف. صحٞمح

 ش.243 ،217 ،99 ،84 ،6/33» وأمحدش 2/136»

 اًمٖمٜم٤مء أن ذم سيح ٟمص احلدي٨م أن اًمٖمزازم ُمـ اهلل طمٗمٔمف اعمّمٜمػ ٟم٘مؾ :تـبقف

 ُمـ يمثػم قمـ روي وىمدش: »193ص» سم٘مقًمف أيمده سمؾ ذًمؽ، قمغم وأىمره سمحرام، ًمٞمس

 .سم٠مؾم٤مً  سمًامقمف يروا ومل اًمٖمٜم٤مء، ؾمٛمٕمقا  أهنؿ قمٜمٝمؿ اهلل ريض واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

 ُمـ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م يًٚمؿ مل سم٤مجلراح ُمثخٜم٦م ومٙمٚمٝم٤م ٟمٌقي٦م أطم٤مدي٨م ُمـ ومٞمف ورد ُم٤م  أُم٤م

 .وقمٚمامئف احلدي٨م وم٘مٝم٤مء قمٜمد ـمٕمـ

 .رء اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم يّمح مل: اًمٕمريب سمـ سمٙمر أبق اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 ش.ُمقوقع سم٤مـمؾ ومٞمٝم٤م روي ُم٤م يمؾ: طمزم اسمـ وىم٤مل

 قمدة واعمٕم٤مزف اًمدف حتريؿ ومٗمل اًم٤ٌمـمؾ، هق هذا طمزم اسمـ يمالم سمؾ :ؿؾت

 .صم٤مسمت٦م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م

                                                           

 .ُمًٚمؿ رواي٦م إصؾ ذم وُم٤م ششمدوم٘م٤من»: ًمف واًمًٞم٤مق اًمٌخ٤مري، ذم واًمذي آصؾ، يمذا   (2)
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 احلدي٨م،...ش واعمٕم٤مزف.... يًتحٚمقن أىمقام أُمتل ُمـ ًمٞمٙمقٟمـ: »طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م

 أطم٥م يمٜم٧م وُم٤م إي٤مه، شمْمٕمٞمٗمف ذم طمزم اسمـ قمغم واًمرد طمديثلم، سمٕمد خترجيف وي٠ميت

 وم٘مٝم٤مء» قمغم سمٓمالٟمف َيٗمك ٓ اًمذي اًمٙمالم هذا قمغم طمزم اسمـ يت٤مسمع أن اعم١مًمػ ًمألؾمت٤مذ

 ؾمٞمام ٓ اًمٜم٘م٤مد، اعمح٘م٘ملم ُمـ وهمػممه٤م واًمٕمً٘مالين اًم٘مٞمؿ يم٤مسمـ طم٘م٤ًم،ش وقمٚمامئف احلدي٨م

 ُمع طمج٦م، سمدون احلدي٨م هلذا شمْمٕمٞمٗمف سم٥ًٌم طمزم اسمـ إمم اًمٜم٘مد ؾمٝم٤مم شمٙم٤مصمرت وىمد

 ُمـش اعمٕمٚمؼ احلدي٨م» سمح٨م ذم ُمًٌقـم٤مً  ذًمؽ دمد يمام اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم يمقٟمف

 هذا وشمّمحٞمح طمزم اسمـ ختٓمئ٦م قمغم ٟم٘مدوه اًمذيـ يمؾ أمجع وىمد احلدي٨م، قمٚمقم

 رىمؿش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم قمٚمٞمف اًمرد ذم ؿم٤مريم٧م يمٜم٧م وىمد احلدي٨م،

 وإؾمٜم٤مده٤م قمٚمٞمٝم٤م، طمزم اسمـ ي٘مػ مل أظمرى، ـمري٘م٤مً  ًمٚمحدي٨م هٜم٤مك وذيمرتش 92»

 قمغم اًمٙمالم ذم اًمقهؿ يمثػم وأنف طمزم اسمـ ذم احلدي٨م قمٚمامء سمٕمض ورأى صحٞمح،

 .ومراضمٕمف وشمْمٕمٞمٗمف احلدي٨م شمّمحٞمح

ًٓ  أطمًـ ومٚمٞمس وومْمٚمف قمٚمٛمف ُمع ومٝمذا اًمٕمريب، اسمـ قمـ اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م  طم٤م

 او أصٚمف أنٙمر طمدي٨م ُم٤م همػم ذم شمٕم٘مٌتف وىمد طمزم، اسمـ ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم يمالُمف ذم

: طمدي٨م اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم أن ُمٜمٝم٤م أذيمرش واًم٘مقاصؿ اًمٕمقاصؿ» يمت٤مسمف ذم صحتف

 سمرىمؿش اعمذيمقرة اًمًٚمًٚم٦م» ذم ومٞمف اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمدش طمقأب يمال شمٜمٌحٝم٤م أجتٙمـ»

 .ىمري٤ٌمً  اًمٜم٤مس قمغم يٜمنم ان وأرضمق 4699»

 مجٞمع ومٞمف شمتٌٕم٧م اعمالهل إسم٤مطم٦م ذم طمزم اسمـ رؾم٤مًم٦م قمغم ومٞمف رددت ضمزء وقمٜمدي

 ىمد طمزم اسمـ أن وسمٞمٜم٧م طمديثٞم٤ًم، قمٚمٛمٞم٤مً  وٟم٘مدهت٤م اعمٕم٤مزف، حتريؿ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 شمت٤مح أن وأرضمق قمٜمدي، حمٗمقظ واجلزء ُمٜمٝم٤م، يمٌػم ًم٘مًؿ شمْمٕمٞمٗمف ذم اًمّمقاب ضم٤مٟمٌف

 .ٟمنمه ًمٜم٤م يتًٜمك طمتك وأبٞمْمف ومٞمف اًمٜمٔمر ٕقمٞمد اًمٗمرص٦م زم

 احلدي٨م أن اًمٖمزازم وم٘مقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وأُم٤م احلديثٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا

 ظم٤مص احلدي٨م ٕن ذًمؽ اًمٗم٘مٞمف، قمغم سمٓمالٟمف َيٗمك ومال سمحرام، ًمٞمس اًمٖمٜم٤مء أن ذم ٟمص

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أىمره اًمذي ومٝمذا اًمٕمٞمد، يقم سمدف صٖمػمشملم ضم٤مريتلم ُمـ اًمٖمٜم٤مء ذم
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 وضمقاز إضمٜمٌٞم٤مت، اًم٤ٌمًمٖم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٖمٜم٤مء ضمقاز ُمٜمف ي٠مظمذ وم٤مًمذي واًمًالم،

 ؿمؽ ومال اًمٕمٞمد، يقم همػم وذم وٟمحقه، يم٤مًمٕمقد اعمٕم٤مزف أنقاع ُمـ ٟمقع أي قمغم اًمٕمزف

 ٓ ُم٤م اعمٕمٜمك ُمـ احلدي٨م ومحؾ واإلٟمّم٤مف، اًمّمقاب ضم٤مدة قمـ طم٤مد ىمد يٙمقن أنف

: اًمدف ُمع ًمٚمٖمٜم٤مء ُمًتٜمٙمراً  سمٙمر أيب ىمقل وومٞمف ُمٜمف، ذًمؽ أظمذ يّمح ويمٞمػ يتحٛمؾ،

 إٟمٙم٤مراً  قمٚمٞمف ذًمؽ ط اًمٜمٌل يٜمٙمر وملش. ط اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر»

 اإلٟمٙم٤مر ُمـ اؾمتثٜم٤مه وم٘مد اًمٕمٞمد، يقم ذم اعمذيمقر اًمٖمٜم٤مء ذم إٓ قمٚمٞمف أىمره إٟمف سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 إلسم٤مطم٦م شمٕمٚمٞمؾ ومٝمذاش قمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ وم٢من سمٙمر، أب٤م ي٤م دقمٝمام: »قمٞمد أنف سمٕمٚم٦م

 ُم٤م إٓ اًمٕمٞمد يقم همػم ذم جيقز ٓ ذًمؽ أن ُمٕمٜم٤مه وذًمؽ اًمٕم٤مم، سمٙمالُمف سمٙمر أبق أنٙمره ُم٤م

 أب٤مطمف، ط أنف قمٚمٛم٧م ُم٤م يمؾ وهذا اًمٕمرس، ذم اًمدف ُمثؾ آظمر سمٜمص اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه

 قمٚمٞمف دًم٧م اًمذي اعمٜمع ومٕمغم ذًمؽ ؾمقى وُم٤م واًمٕمرس، اًمٕمٞمد ذم وم٘مط اًمدف وهق

 .اعمٕم٤مزف حتريؿ ذم اًمث٤مسمت٦م، إطم٤مدي٨م

 اعمقوقع ويدرس اًمٕمريب، واسمـ طمزم اسمـ ٟم٘مٚمف ومٞمام اًمٜمٔمر يٕمٞمد اعمّمٜمػ ومٚمٕمؾ

 حتريٛمف قمغم إرسمٕم٦م اعمذاه٥م اشمٗم٘م٧م ُم٤م سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل وم٢من دىمٞم٘م٦م، قمٚمٛمٞم٦م دراؾم٦م

 .وم٤موؾ قم٤ممل ومٞمف ي٘مع أن يٜمٌٖمل ٓ مم٤م ًمف، ُم١ميدة اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م وضم٤مءت

 (282-283ص( )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

ـبل يدي بغ بافدف رضبت افتل ادرأة حديث ظـ اجلقاب  ملسو هيلع هللا ىلص اف

 ذم ط اهلل رؾمقل ظمرج: ي٘مقل سمريدة ؾمٛمٕم٧م:  ىم٤مل سمريدة سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ٟمذرت إين! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ؾمقداء، ضم٤مري٦م ضم٤مءت اٟمٍمف، ومٚمام ُمٖم٤مزيف، سمٕمض

 إن» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. وأتٖمٜمك سم٤مًمدف يديؽ سملم أضب أن ؾم٤مح٤م اهلل ردك إن

 .شومال وإٓ وم٤مضيب، ٟمذرت يمٜم٧م

 ذم اعمحرُم٦م اعمٕم٤مزف ُمـ شاًمدف» أن اعمٕمٚمقم ُمـ:  شوم٤مئدة» [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 وضم٤مء وهمػمهؿ إرسمٕم٦م يم٤مًمٗم٘مٝم٤مء إقمالم، إئٛم٦م قمٜمد حتريٛمٝم٤م قمغم واعمتٗمؼ اإلؾمالم

 و 9» سمرىمؿ ُمٜمٝم٤م رء وشم٘مدم ُمٙم٤من، همػم ذم سمٕمْمٝم٤م ظمرضم٧م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م
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 يمذًمؽ، يم٤من وم٢مذا واًمٕمٞمديـ، اًمٕمرس ذم وطمده اًمدف إٓ ُمٜمٝم٤م حيؾ وٓ ،ش2836

 - واجلقاب. شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمّمٞم٦م ذم ٟمذر وٓ سمٜمذره٤م شمٗمل أن هل٤م ط اًمٜمٌل أضم٤مز ومٙمٞمػ

 أخح٘مف ؾم٤مح٤م، اًمٖمزو ُمـ ط سم٘مدوُمف سمٗمرطمٝم٤م ُم٘مروٟم٤م ٟمذره٤م يم٤من ح٤م - أقمٚمؿ واهلل

 ط سمًالُمتف اًمٗمرح أن ومٞمف، ؿمؽ ٓ وُم٤م واًمٕمٞمد اًمٕمرس ذم اًمدف قمغم سم٤مًميب ط

 ظم٤مص٤م احلٙمؿ هذا يٌ٘مك وًمذًمؽ واًمٕمٞمد، اًمٕمرس ذم اًمٗمرح ُمـ - ي٘م٤مس ٓ سمام - أقمٔمؿ

 ي٘مقل يمام اعمالئٙم٦م، قمغم احلداديـ ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ ٕنف همػمه، سمف ي٘م٤مس ٓ ،ط سمف

 واًمٕمالُم٦م ،شاًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب اإلُم٤مم اجلٛمع هذا ٟمحق ذيمر وىمد. سمٕمْمٝمؿ

 ش. 278 - 277/  1ش »اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ

 .(333-331/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ط افـبل يدي بغ بافدف رضبت افتل ادرأة حديث تقجقف

ة أن: داود أبق أظمرج  ُمـ اٟمٍموم٧م إذا ٟمذرت إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م اُمرأ

 .شسمٜمذرك أوذم» :هل٤م وم٘م٤مل سم٤مًمدف، رأؾمؽ قمغم أضب أن ؾم٤مح٤م همزوشمؽ

 اًمٗمرح سم٢مفمٝم٤مر اىمؽمن ٕنف سمٜمذره٤م: شمٗمل أن أُمره٤م إٟمام ط اًمٜمٌل[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 أوم٤مده اًمٜمٙم٤مح: ذم اًمدف يميب اًم٘مرب: يمٌٕمض ومٕمٚمف ومّم٤مر ؾم٤مح٤م، ط سم٘مدوُمف

 . شاًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب

 (24/ 3) التعليقات الرضية

 يدي بغ بافدف رضبت افتل ادرأة بحديث االشتدالل ظذ افرد

  افطرب آالت جقاز ظذ ط اهلل رشقل

 ُمـ ورضمع ط اهلل رؾمقل أت٧م ؾمقداء أُم٦م أن» :أبٞمف قمـ سمريدة سمـ اهلل قمٌد قمـ

 قمٜمدك أضب أن ص٤محل٤م اهلل ردك إن: ٟمذرت يمٜم٧م إين: وم٘م٤مًم٧م ُمٖم٤مزيف، سمٕمض
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 وميسم٧م،. ششمٗمٕمكم ومال شمٗمٕمكم مل يمٜم٧م وإن وم٤مومٕمكم، ومٕمٚم٧م يمٜم٧م إن» :ىم٤مل! سم٤مًمدف

: ىم٤مل قمٛمر، دظمؾ صمؿ شميب، وهل همػمه ودظمؾ شميب وهل سمٙمر أبق ومدظمؾ

 ُمٜمؽ ًمٞمٗمرق اًمِمٞمٓم٤من إن» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُم٘مٜمٕم٦م، وهل ظمٚمٗمٝم٤م دومٝم٤م ومجٕمٚم٧م

 .شومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م دظمٚم٧م أن ومٚمام ه١مٓء، ودظمؾ هد، ضم٤مًمس أن٤م» :وزاد. ش!قمٛمر ي٤م

 سم٤مًمدف اًميب ٕن اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم احلدي٨م هذا يِمٙمؾ وىمد[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يٌدو واًمذي. هب٤م اًمقوم٤مء وٓ ٟمذره٤م جيقز ٓ واعمٕمّمٞم٦م واًمٕمٞمد، اًمٜمٙم٤مح همػم ذم ُمٕمّمٞم٦م

، ؾم٤مح٤م ص٤محل٤م ط سم٘مدوُمف ُمٜمٝم٤م ومرطم٤م يم٤من ح٤م ٟمذره٤م أن ذًمؽ ذم زم  هل٤م اهمتٗمر ُمٜمتٍما

 ي١مظمذ ومال مجٞمٕم٤م، اًمٜم٤مس دون ط ًمف ظمّمقصٞم٦م ومرطمٝم٤م، إلفمٝم٤مر ٟمذرشمف اًمذي اًم٥ًٌم

 وعمٜم٤موم٤مة ،ط سمف يم٤مًمٗمرح يٗمرح ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف. يمٚمٝم٤م إومراح ذم اًمدف ضمقاز ُمٜمف

 ذيمرٟم٤م يمام اؾمتثٜمك ُم٤م إٓ ،وهمػمه٤م واًمدومقف ًمٚمٛمٕم٤مزف اعمحرُم٦م إدًم٦م ًمٕمٛمقم ذًمؽ

 .آٟمٗم٤م

 .(241/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطرب آالت حتريؿ أدفة مـ

 واًمٙمقسم٦م واعمزر واعمٞمن اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمقشمر صالة وزادين واًم٘مٜملم

 .[واعمٕم٤مزف واًم٘مامر اخلٛمر حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(183/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطبؾ حتريؿ

م اًمٌٖمل وُمٝمر طمرام اخلٛمر صمٛمـ[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]  اًمٙمٚم٥م وصمٛمـ طمرا

م سم٤م، يديف وم٤مُمأل صمٛمٜمف، يٚمتٛمس اًمٙمٚم٥م ص٤مطم٥م أت٤مك وإن طمرام واًمٙمقسم٦م طمرا  شمرا

 .شطمرام ُمًٙمر ويمؾ واعمٞمن واخلٛمر
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ٕثػم اسمـ ىم٤مل ش.اًمٙمقسم٦م» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]   وذم .شاًمؼمسمط: وىمٞمؾ. اًمٓمٌؾ وىمٞمؾ. اًمٜمرد هق» :ا

 .شاًمِمٓمرٟم٩م أو واًمٜمرد اًمٕمقد، شمِمٌف ُمقؾمٞم٘مٞم٦م آخ٦م وهق» :شاًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ»

 واًمراوي رواشمف أطمد وهق شم٘مدم يمام سمف سمذيٛم٦م سمـ قمكم جلزم اًمٓمٌؾ أنف: واًمراضمح: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى

 .(411/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطبؾ حتريؿ

 اًمٜم٘مػم ذم وٓ اعمزوم٧م ذم وٓ اًمدسم٤مء ذم شمنمسمقا  ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمٚمٞمف ومّمٌقا : ىم٤مل إؾم٘مٞم٦م؟ ذم اؿمتد وم٢من! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  .إؾم٘مٞم٦م ذم واٟمتٌذوا

 اهلل إن: ىم٤مل صمؿ. أهري٘مقه: اًمراسمٕم٦م أو اًمث٤مًمث٦م ذم هلؿ وم٘م٤مل.. .اهلل رؾمقل ي٤م:  ىم٤مًمقا . اح٤مء

 .شطمرام ُمًٙمر ويمؾ: ىم٤مل واًمٙمقسم٦م، واعمٞمن اخلٛمر: طمرم أو قمكم، طمرم

 .واًمٓمٌؾ واعمٞمن اخلٛمر حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 .(553/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾؿحرمة افطرب آالت أما حمرًما ـؾف فقس افغـاء

 اخلدود وصػ ذم ُمٜمف يم٤من ُم٤م سمؾ طمراُم٤م يمٚمف ومٚمٞمس اًمٖمٜم٤مء وأُم٤م [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمٙمروه، ُمٜمف وم٤مإليمث٤مر ذًمؽ ُمـ ظمال وُم٤م ىمٓمٕم٤م، ومحرام وٟمحقذًمؽ واخلٛمقر واخلّمقر

م أُمتل ُمـ ًمٞمٙمقٟمـ» :ط ًم٘مقًمف حمرُم٦م ومٝمل اًمٓمرب آٓت وأُم٤م  احلر يًتحٚمقن أىمقا

 .احلدي٨م.. شواعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير

 .(146/  2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 احلرمة افدف دم األصؾ

 اعمالهل: آٓت ُمـ ٕنف جيقز: ٓ أنف سم٤مًمدف اًميب ذم إصؾ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .حمرُم٦م وهل

 (14/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افتؾػزيقن ومشاهدة فألؽاين االشتامع حؽؿ

هم٤مين :اًمِمٞمخ  يمٚمٝم٤م اعمقؾمٞم٘مك وآٓت ُمقؾمٞم٘مٞم٦م، آخ٦م ُمـ قم٤مًدة شمًٚمؿ ٓ هل اًمٕم٤مدي٦م ٕا

 – احلر يًتحٚمقن أىمقام أُمتل ذم يٙمقن» :ي٘مقل يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن طمرام:

ت هل: اعمٕم٤مزف - واعمٕم٤مزف واحلرير – اًمزٟم٤م: يٕمٜمل  وًمٕم٥م هلق ذم يٛمًقن - اًمٓمرب ٓآ

 سملم مجٕمقا  ٕهنؿ ضمًدا: يمٌػمة قم٘مقسم٦م قمٚمٞمف ومٝمذا شوظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن

: سمٞمٜمٝم٤م ُمـ طمنم حمرُم٤مت أؿمٞم٤مء هذه احلرير، وًمٌس واعمٕم٤مزف واخلٛمر اًمزٟم٤م: اعمقسم٘م٤مت

ت يمؾ وهل: اعمٕم٤مزف  ومٙمام ُمقؾمٞم٘مك ذًمؽ وُمع سمّمقشمف يٖمٜمل اعمٖمٜمل يم٤من وم٢مذا اًمٓمرب، ٓآ

 ومال سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م وُمٕم٤مص سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م فمٚمامت هذه :اجلقاب أول ذم ىمٚم٧م

ؾمتامع ٓ جيقز ظمر ي٤ًمقمد ُمٜمٝمام يمؾ ٕن اًمٖمٜم٤مء: وٓ ٓا  .اعمٜمٙمر قمغم ٔا

 ٓئ٘م٦م، همػم سم٠مخٗم٤مظ يٙمقن اًمٖمٜم٤مء هذا ُمقؾمٞم٘مك، سمدون ءهمٜم٤م هٜم٤مك أن روٜم٤موم وًمق

 إٓ اًمتٖمٜمل هلؿ حيٚمق ٓ مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م اخلٛمقر ووصػ اخلّمقر وصػ يٛمٙمـ ومٞمٝم٤م

 يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م جيقز، ٓ ٟمٗمًف ذم هق اًم٘مٌٞمح واًمٙمالم اًم٘مٌٞمح٦م، إًمٗم٤مظ هذه سمٛمثؾ

 .سمف يتٖمٜمك اعمتٖمٜمل

 آظمر؟ رء ُمـ هؾ! ـمٞم٥م اجلقاب؟ ًمؽ ووح ًمٕمٚمف

 [اًمتٚمٗمزيقن] :ُمداظمٚم٦م

 .اعمًٚمؿ سمٞم٧م ذم رضمٞمؿ ؿمٞمٓم٤من هذا اًمتٚمٗمزيقن :اًمِمٞمخ

 ؟[اًمرؾمقل زُمـ ذم ُمقضمقًدا يٙمـ مل ًمٙمـ] :ُمداظمٚم٦م
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 ُم٤م ـمٞم٥م اًمًالم؟ قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم يم٤من ُم٤م أنف ٟمدري ُم٤م ٟمحـ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمقل؟ زُمـ ذم ُمقضمقد يم٤من إومٞمقن هؾ: أؾم٠مخؽ أن٤م اًمٙمالم هذا شم٘مقًملم أن٧ِم  دام

 .[ٓ] :ُمداظمٚم٦م

 !طمالل؟ هق: وم٢مًذا :اًمِمٞمخ

 .[ٓ] :ُمداظمٚم٦م

 طمالل؟ ًمٞمس ُمثاًل  إومٞمقن أن قمروم٧م أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ؟[ُمٗمٞمدة أؿمٞم٤مء ومٞمف اًمتٚمٗمزيقن ًمٙمـ] :ُمداظمٚم٦م

 أن٧ِم  ًمٙمـ اعمرى، ُمٕم٤مجل٦م ؾمٌٞمؾ ذم يًتٕمٛمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م أجًْم٤م وإومٞمقن :اًمِمٞمخ

 زُمـ ذم يم٤من ُم٤م ٟمٕمؿ،: ًمؽ أىمقل وأن٤م اًمرؾمقل، زُمـ ذم يم٤من ُم٤م اًمتٚمٗمزيقن أن: شم٘مقًملم

 ومٞمٝم٤م َيتٚمط اًمتل هذه واًمًٞمٜمامئٞم٤مت ؾمقل،اًمر زُمـ ذم يم٤من ُم٤م أجًْم٤م وإومٞمقن اًمرؾمقل،

 ُمـ رء يمؾ أن: ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ اًمرؾمقل، زُمـ ذم يم٤من ُم٤م واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء

 مجع واؾمع ديـ اإلؾمالم! حتؾ؟ اًمٞمقم وضمدت اًمرؾمقل، زُمـ ذم يم٤مٟم٧م ُم٤م اعمٜمٙمرات

 وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م ُم٤م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٠موقمك،

 اًمٕم٤ممل واطمد طمدي٨م شقمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م

 .اعم٤ًمئؾ ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ُمٜمف يًتٗمٞمد

ر وٓ ضر ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثاًل  احلدي٨م هذا  ؾمقاء يي رء ومٙمؾ شضا

 اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل وًمق ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمًٚمقك، ذم أو اخلٚمؼ، ذم أو اًمّمح٦م، ذم

 .ٟمٗمٕمف ُمـ أيمثر ضره وم٤مًمتٚمٗمزيقن اؾمتٕمامًمف، جيقز ٓ يي ٕنف ومٝمق اًمًالم قمٚمٞمف

ئد يقضمد أنف: آٟمًٗم٤م وىمقًمؽ  إن ُمًٚمٛم٦م وأن٧ِم  يٜمٌٖمل هذا ًمٚمتٚمٗمزيقن، ًمٜم٦ًٌمسم٤م ومقا

 اعمحرم اخلٛمر قمـ طمٙمك اهلل ٕن اًمٙمالم: هذا ُمثؾ ذم أظمرى ُمرة شم٘مٕمل أٓ اهلل ؿم٤مء

٠َمُخقَٟمَؽ ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل اًم٘مرآن، ذم ًْ ـِ  َي  َوَُمٜم٤َمومِعُ  يَمٌػِمٌ  إصِْمؿٌ  ومِٞمِٝماَم  ىُمْؾ  َواعْمَٞمِْنِ  اخْلَْٛمرِ  قَم

ـْ  َأيْمؼَمُ  َوإصِْمُٛمُٝماَم  ًمِٚمٜم ٤مسِ   اًمٌمء إمم يٜمٔمر أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز ومال[ 129:اًمٌ٘مرة﴾ ]َٟمْٗمِٕمِٝماَم  ُِم
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 وومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف يم٤من وم٢مذا ٓ، أو ُمية ومٞمف أجًْم٤م يرى أن سمد ٓ ُمٜمٗمٕم٦م، ومٞمف أن زاوي٦م ُمـ

 ٟمٗمٕمف يم٤من وإذا طمرم، ٟمٗمٕمف ُمـ أيمثر ضره يم٤من وم٢مذا سمٞمٜمٝمام، ُمقازٟم٦م يٕمٛمؾ ٓزم ُمية

 أن يٜمٙمر أطمد ُم٤م وم٤مئدة، ومٞمف: شم٘مقًملم قمٜمدُم٤م وم٤مًمتٚمٗمزيقن وًمذًمؽ طمؾ، ضره ُمـ أيمثر

 .وم٤مئدشمف ُمـ أيمثر ذه اًمتٚمٗمزيقن أن ٟمٕمرف وًمٙمـ هذا، ٟمٕمرف وٟمحـ وم٤مئدة، ومٞمف

 صالة سمٕمد اًمٌٞم٧م هذا أهؾ يٜم٤مم شمٚمٗمزيقن، ومٞمف سمٞمًت٤م شمتّمقريـ هؾ: أؾم٠مخؽ أن أن٤م

 اًمٚمٞمؾ؟ ٟمّمػ إمم يًٝمرون أم اًمٕمِم٤مء،

 [يًٝمرون] :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ هنك اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل! يمٞمػ أرأج٧ِم  :اًمِمٞمخ

 اًمذي اًمتٚمٗمزيقن يًتٕمٛمؾ اًمذي ظم٤مًمػ أنف يمٞمػ اًمٜمتٞمج٦م أرأج٧م سمٕمده٤م، اًمًٝمر وقمـ

 هٜم٤مك يم٤من ُم٤م: شم٘مقًملم وأن٧ِم  اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م َي٤مًمػ.. سمٞمتف إمم سمف أتك

 مل اًمذي هذا أن ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد ُمٕم٤ممل ٟمّمقص هٜم٤مك ًمٙمـ يٙمـ مل وإن اًمرؾمقل، زُمـ ذم

 طمرام، ومٝمق ذه ُمـ أيمثر ضره يم٤من وم٢مذا ذه، ُمـ أيمثر ضره هؾ يٜمٔمر يم٤من صمؿ يٙمـ

 سمتالوة هيتٛمقن ٓ وإٟم٤مصًم٤م ذيمقًرا إوٓد يٜمِم٠م اًمٞمقم اًمتٚمٗمزيقن ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م ًمذًمؽ

 ويْمٞمٕمقن يتًٚمقن ٕهنؿ اًمًالم: قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م سم٘مراءة هيتٛمقن وٓ ىمرآن،

 ٟمٗمًؽ ذم اهلل وم٤مشمِؼ  وًمذًمؽ ضمذاب، ٕنف.. ومتٜم٦م ٕنف اًمتٚمٗمزيقن: وراء يمٚمٝم٤م أوىم٤مهتؿ

  .شمٕمقًمٞمٜمف وومٞمٛمـ

 (33:39:53/ (1) ضمدة ومت٤موى)

 افغـاء حؽؿ

 اًمتقوٞمح؟ ُمع اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اعمٖمٜمل سمّمقت همٜم٤مء إُم٤م: طم٤مًمت٤من ًمف اًمٖمٜم٤مء وىمٚمٜم٤م يمثػماً  اًمٖمٜم٤مء قمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 ُمٕمف ًمٞمس اًمذي إول اًم٘مًؿ اًمٓمرب، أت ُمـ رء ُمع همٜم٤مء يٙمقن أن وإُم٤م وم٘مط،

 أن وأومم وم٠مومم سمف واًمتٚمٗمظ سمف، اًمٜمٓمؼ جيقز ٓ سمٙمالم شمٖمٜمٞم٤مً  يم٤من إن ومٞمف يٜمٔمر ـمرب، آخ٦م
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 اًمِمٕمر» اًمِمٕمر ذم سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يِمػم هذا وإمم سمف، اًمتٖمٜمل جيقز ٓ

 وىمٌٞمحف طمًـ ومحًٜمف ُمقزون، يمالم اًمِمٕمر شىمٌٞمح وىمٌٞمحف طمًـ طمًٜمف يم٤مًمٙمالم

 واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ» قم٤مُم٦م سمّمقرة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ىمٌٞمح،

 ُمـ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ُمـ واؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  شًمٞمّمٛم٧م أو ظمػماً  ومٚمٞم٘مؾ  أظمر

 أومم سم٤مب وُمـ ،ومٚمٞمّمٛم٧م وإٓ اًمِمٕمر ُمـ ظمػماً  ومٚمٞم٘مؾ أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من

 ظمػماً  ومٚمٞمتٖمٜمك اًمِمٕمر أوُمـ اًمٙمالم ُمـ سمٌمء يتٖمٜمك أن يريد يم٤من ُمـ ٟم٘مقل أن  طٍمٞمٜمذاك

 يٕمٚمق ٙمؿاحل هذا ًمٙمـ واطمداً  طمٙمامً  شم٠مظمذ يمٚمٝم٤م اعم٤ًمئؾ ُمـ قمديد هذه ومٚمٞمّمٛم٧م، وإٓ

 حيرك سمّمقرة ي٘م٤مل ًمٙمٜمف ظمٚمٞمٕم٤مً  اًمٙمالم يم٤من إذا ُمثالً  سمف، يٚمتّمؼ ُم٤م سم٤مظمتالف ىمًٛمف

 إصمامً  يزداد طمٞمٜمذاك ُٕمرا أن ؿمؽ ٓ سمف، شمٙمٚمؿ ًمق مم٤م أؿمد اًمٜم٤مس، سمٕمض قمقاـمػ

 .إصمؿ قمغم

 ويم٤من ـمرب سمآخ٦م ُم٘مؽمٟم٤مً  ًمٞمس ىمٚمٜم٤م يمام اعمتٖمٜمل سمف يتٖمٜمك اًمذي اًمٖمٜم٤مء يم٤من وم٢مذا 

 وُمٝمٜم٦م صٜمٕم٦م يٙمقن أن يٜمٌٖمل ًمٞمس وًمٙمـ ،ضم٤مئز سمف واًمتٖمٜمل سمف اًمتٚمٗمظ جيقز مم٤م اًمٙمالم

 اًمّمٕم٥م ُمـ أنف قمغم اعمٖمٜمل اؾمؿ ي٠مظمذ طمتك اًمٜم٤مس أُم٤مم سمف ويٙمت٥ًم سمذًمؽ يتٔم٤مهر

 ُمٝمٜم٦مً  ًمٚمٛمٖمٜمل  سم٤مًمٜم٦ًٌم هق يمالُمٜم٤م هذا اًمٖمٜم٤مء، ذم اًمنمع طمدود يٚمتزم ُمٖمٜمٞم٤مً  ٟمتّمقر أن

 يتًغم، ُمٙم٤مٟمف، ذم وًمق يتٖمٜمك أن يريد إٟم٤ًمن يمؾ يِمٛمؾ يمالُمٜم٤م ًمٙمـ قمٛمكم، همػم ٟمٔمري  

 فومٞم ًمٞمس اًمذي وسم٤مًمِمٕمر سم٤مًمٙمالم يتٖمٜمك أن سم٠مس ٓ آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر سم٤مًمنمط: ومٜم٘مقل

 .سمف اًمتًكم سم٤مب ُمـ ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م

 حمرم اًمٓمرب آٓت اؾمتٕمامل ٕن إـمالىم٤مً  جيقز ٓ ومٝمذا اًمٓمرب سمآٓت اًمٖمٜم٤مء أُم٤م 

 اؾمتٕمامل حتريؿ قمغم وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م اشمٗمؼ وًمذًمؽ يمثػمة سمٜمّمقص ذقم٤مً 

 ويقم اًمٕمرس يقم وهل وم٘مط ُمٕمدودات أج٤مم وذم وم٘مط ُمٜمٝم٤م اًمدف إٓ اًمٓمرب آٓت

 إج٤مم هذه ذم اًمٓمرب آٓت يمؾ سملم ُمـ اًمدف اؾمتٕمامل ومٞمجقز اًمٜمحر، ويقم اًمٗمٓمر

 جيقز ٓ اًمذي احلؼ هق و وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ذًمؽ قمغم اشمٗمؼ ىمٚمٜم٤م يمام هذا اًمثالصم٦م،

 .ؿمٕمره ىمٞمد قمٜمف حيٞمد أن عمًٚمؿ
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 ىمرهن٤م طمتك اًمٓمرب آٓت حتريؿ قمغم اًمتٜمّمٞمص ط  اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم وىمد

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف سمذًمؽ أقمٜمل واًمزٟم٤م، يم٤مخلٛمر ذقم٤مً  حتريٛمف سم٤معم٘مٓمقع

ُم٤مً  أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ»  -اًمٌٚمدي احلٞمقاين أي -واحلرير -اًمزٟم٤م أي -احلر يًتحٚمقن أىمقا

 اًمٓمرب آٓت ىمرن ط  اهلل رؾمقل ومٜمجد اًمٓمرب آٓت وهل شواعمٕم٤مزف واخلٛمر

: وم٠مىمقل أنٌف أؾمتدل، ٓ احلٞمقاين واحلرير واخلٛمر اًمزٟم٤م طمرُمتٝم٤م اعم٘مٓمقع اعمحرُم٤مت ُمع

 ُمـ سم٤ًمسم٘م٤مهت٤م سم٤معمٕم٤مزف ط  اًمرؾمقل ىمرن سمٛمجرد اعمذيمقر اًمتحريؿ قمغم أؾمتدل ٓ

 يًتحٚمقن أىمقُم٤م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمٜمـ» اًمًالم قمٚمٞمف  سم٘مقًمف أؾمتدل وإٟمام وم٘مط، اعمحرُم٤مت

: وم٘م٤مل أرسمٕم٦م أُمثٚم٦م ذًمؽ قمغم ضب صمؿ ذقم٤مً  حمرم يم٤من ُم٤م أي يًتحٚمقن وُمٕمٜمك -

 ىمردة ُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن وًمٕم٥م هلق ذم يٛمًقن واعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر

 آٓت حتريؿ قمغم احلدي٨م هبذا أظمذشمف اًمذي آؾمتدٓل، ٕن هذا أىمقل شوظمٜم٤مزير

 اضمتامع حتريؿ قمغم احلدي٨م يدل إٟمام وم٘م٤مًمقا  وطمديث٤مً  ىمديامً  سمٕمْمٝمؿ قمغم أؿمٙمؾ اًمٓمرب

 قمٚمٞمف  ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  أذت ُم٤م.. .:اجلقاب ويم٤من وًمٕم٥م، قهل ذم إرسمٕم٦م إُمقر هذه

 اعمذيمقرات هذه أن قمغم [شمدل] يًتحٚمقن ومٙمٚمٛم٦م شٚمقنيًتح»   واًمًالم اًمّمالة

 أهنؿ أُم٤م سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل يٙمٛمـ ومٝمٜم٤م ذقم٤مً  حمرُم٦م هل اًمتًٚمًؾ قمغم شم٤ٌمقم٤مً 

 هذه قمغم اضمتامقمٝمؿ سم٥ًٌم ومٕمالً  ومذًمؽ وظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  وىمد يّمٌحقن

 أن قمغم يدل شيًتحٚمقن» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ىمقل ًمٙمـ يمٚمٝم٤م، اعمٜمٙمرات

 قمغم ٟمص ىمد ط  اًمٜمٌل أن ذًمؽ، وي١ميمد ذقم٤مً  حمرُم٦م هل إرسمٕم٦م إؿمٞم٤مء هذه

 سمٕمْمٝم٤م ذيمر اًمتل اعمحرُم٤مت سمٕمض ُمع ُم٘مروٟم٤مً  سحي٤مً  ٟمّم٤مً  اًمٓمرب آٓت سمٕمض حتريؿ

 ذيمر وهق - اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل إن» ط ىمقًمف سمذًمؽ أقمٜمل اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم

 اًمٓمٌؾ وهق - واًمٙمقسم٦م -ًم٤ًمسمؼا احلدي٨م ذم يذيمر مل - واعمٞمن - اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم

 اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن ي١ميمد وهذا اعمٕم٤مزف مجٚم٦م ُمـ وهقش -

 أيمد حمرُم٦م إرسمٕم٦م إؿمٞم٤مء هذه أن يٕمٜمل شواعمٕم٤مزف واحلرير واخلٛمر احلر يًتحٚمقن»

 اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل إن» اًمث٤مين احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ

 سمتحريؿ شمٍمح أجْم٤مً  ضم٤مءت أظمرى وأطم٤مدي٨م اًمٓمٌؾ، هق واًمٙمقسمف شواًمٙمقسمف واعمٞمن

 ُمـ سمٗمرد ٟمًتدل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ وٕمػ أؾم٤مٟمٞمده٤م ذم يم٤من وإن اًمٓمرب وأت اعمٕم٤مزف
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 شاعمٕم٤مزف يًتحٚمقن» طمدي٨م شم٘مدُمٝم٤م وىمد ؾمٞمام ٓ سمٛمجٛمققمٝم٤م ٟمًتدل وإٟمام أومراده٤م،

 اًمٜمٓمؼ جيقز ٓ اًمتل سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمٖمٜم٤مء سم٘مًٛمٞمف اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم إدًم٦م ُمـ حييٟم٤م ُم٤م هذا

ءً  هب٤م، داً  وًمق اًمٓمرب آٓت واؾمتٕمامل ٓ، أم ـمرب آخ٦م هب٤م اىمؽمن ؾمقا  اًمٖمٜم٤مء قمـ اٟمٗمرا

 ُم٤م هذا سمٕمْمٝم٤م، ذيمرٟم٤م أن ؾمٌؼ اًمتل اًمنميٕم٦م سمٜمّمقص حمرُم٦م ٕهن٤م سم٤مًمّمقت

سمً  ًمدي  .٤مضمقا

 وم٘مط؟ ًمٚمٜم٤ًمء أم واًمرضم٤مل ًمٚمٜم٤ًمء ي٤ٌمح هؾ ًمٚمدف، أؾمت٤مذ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .وم٘مط ًمٚمٜم٤ًمء :اًمِمٞمخ

 (..: 11:  43/  26/  واًمٜمقر اهلدى)

 بافـذر؟ تقدم ؾفؾ ابـفا كجح إن بافدف تضب أن كذرت امرأة

 يمقن اًمدف، شميب سمده٤م سم٤مًمتقضمٞمٝمل اسمٜمٝم٤م ٟمجح ًمق أنف ٟمذرت اُمرأة ذم :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أو سم٤مًمٜمذر شمقذم

 إٓ اًمدهر أبد طمرام اًمدف قمغم اًميب سم٠من آٟمٗم٤مً  أيمدٟم٤م ًم٘مد ُمٕمّمٞم٦م، ٟمذر هذا :اًمِمٞمخ

 ُمٕمّمٞم٦م، ٟمذر هذا ُم٤م، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمدف قمغم شميب أن ٟمذرت اًمتل ومٝمذه واًمٕمٞمد، اًمٕمرس سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

 ومال اهلل يٕميص أن ٟمذر وُمـ ومٚمٞمٓمٕمف، اهلل يٓمٞمع أن ٟمذر ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد

 .شيٕمّمف

 ذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف ووم٤مشمف سمٕمد أبداً  يتح٘مؼ ًـم أُمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم وىمع ٟمٕمؿ

 إين: ىم٤مًم٧م اعمٕم٤مرك، سمٕمض ذم فأقمدائ قمغم ُمٜمتٍماً  ضم٤مء أن سمٕمد ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مءت اُمرأة أن

 .شوم٤مومٕمكم» :ىم٤مل سم٤مًمدف، يديؽ سملم أضب أن ؾم٤مح٤مً  رضمٕم٧م إذا أنؽ ٟمذرت

 : اصمٜملم أُمريـ سمٛمالطمٔم٦م يٗمٝمؿ أن جي٥م ٟمص وهذا

 ُمع اعمٕم٤مرك ُمـ ُمٕمريم٦م ُمـ ؾم٤مح٤مً  رضمققمف وأن اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٔمٛم٦م :األول األمر

٦ًٌم يتح٘مؼ ٓ وهذا ًمٚمديـ، طمٗمظ ومٞمف هذا واًمٙمٗم٤مر، اعمنميملم  .أبداً  ًمٖمػمه سم٤مًمٜم
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 .أبداً  اًمٜم٤مس ُمـ أطمد ومٞمٝم٤م يِم٤مريمف ٓ ظمّمقصٞم٤مت ط ًمٚمٜمٌل أن :افثاين وافقء

 اًمدف قمغم اًميب يٜمذر أن إلٟم٤ًمن جيقز أنف ُمتقهؿ يتقهؿ أن يٜمٌٖمل ومال

ة ومٕمٚمتف ُم٤م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  ًمف ومرح سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم  ي٘مقل يمام ىمٞم٤مس هذا ٕنف ،ط اًمٜمٌل ُمع اعمرأ

 قمغم احلداديـ ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ: سمٕمْمٝمؿ ي٘م٤مل يمام أو اًمٗم٤مرق، ُمع ىمٞم٤مس: اًمٗم٘مٝم٤مء

 طمتك سمٕمده؟ ُمـ وأجـ ؾم٤مح٤ًم، قم٤مد إذا أنف ٟمذرت اًمذي ط اهلل رؾمقل وم٠مجـ اعمالئٙم٦م،

 صمؿ سم٤مُٓمتح٤من، ٟمجح واهلل إٟمام ؾم٤مح٤ًم، قم٤مد ومٞمف ُم٤م وهٜم٤م سم٤مًمؽ ومام ؾم٤مح٤ًم، قم٤مد إن ىمٞمؾ ًمق

 آُمتح٤مٟم٤مت سمٕمض ًمف، ظمػم ومٞمف اًمً٘مقط يٙمقن يٛمٙمـ آُمتح٤من؟ هذا ىمٞمٛم٦م ُم٤م

 .هٙمذا شمٙمقن

 .إـمالىم٤مً  اًمٜمذر هذا سمٛمثؾ اًمقوم٤مء زجيق ٓ: وم٢مذاً 

  (..: 57:  56/ 13/واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾرجال افدف مـع ظذ افدفقؾ

٤مئؾ  اًمدف؟ ُمـ اًمرضم٤مل ُمٜمع قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م :اًًم

 اًمٙمت٤مب ٟمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل: أىمقل أن قمغم ي٤ًمقمدين مم٤م أجْم٤مً  اعمث٤مل هذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

َت  يمام- سم٤مًمدف وم٤مًميب اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمغم واًمًٜم٦م  ذم سمف ُم٠مذون - َأَذْ

 ُمـ سمف ي٘مقم يم٤من اًمذي ُمـ اعمٕمروف اإلذن هذا شُمرى اًمٕمرس، يمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 أن دمد اعمقوقع وشمدرس شمرضمع طمٞمٜمام ،ُمٕم٤مً  اجلٜم٤ًمن أو اًمرضم٤مل أو اًمٜم٤ًمء اجلٜمًلم

 هق رء قمغم ٕمٛمؾاًم ومجري٤من ،اًمرضم٤مل قمٛمؾ ُمـ يٙمـ ومل اًمٜم٤ًمء قمٛمؾ ُمـ يم٤من ذًمؽ

 جيقز ٓ وٞم٘م٦م صقرة ذم اًمٕمٛمؾ ضم٤مء وم٢مذا إوؾمع، سمٛمٕمٜم٤مه يٗمٝمؿ ىمد اًمذي ًمٚمٜمص ىمٞمد

 أن ٟمحـ جيقز ومال واؾمٕم٦م سمّمقرة اًمٕمٛمؾ ضم٤مء إذا سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس ٟمقؾمٕمٝم٤م أن ًمٜم٤م

 حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م وم٢مذاً  ،آسمتداع ذم يمٚمف واًمنم آشم٤ٌمع، ذم يمٚمف اخلػم ٕن ح٤مذا؟ ٟمْمٞم٘مٝم٤م،

 اًمٜم٤ًمء؟ أم اًمدومقف قمغم  ييسمقن اًمرضم٤مل يم٤من هؾ اًمًٚمػ قمٛمؾ قاىمعًم ُمٕمروم٦م إمم

 (..: 23. : 8/   42/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 فزوجفا ادرأة ؽـاء حؽؿ

٤مئؾ  ذًمؽ؟ وٟمحق ًمزوضمٝم٤م شمٖمٜمل: يٕمٜمل ًمزوضمٝم٤م اعمرأة همٜم٤مء طمٙمؿ ُم٤م :اًًم

 سم٤مًمّمقت اًمتٓمري٥م هق سم٤مًمٖمٜم٤مء اعم٘مّمقد يم٤من إن سم٤مًمٖمٜم٤مء؟ اعم٘مّمقد هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ٓ سمنمط ؿم٤مءت ُم٤م ومٚمتٖمٜمل هب٤م، يٜمٓمؼ أن ُمًٚمؿ ًمٙمؾ جيقز اًمتل وسم٤مًٕمٗم٤مظ اجلٛمٞمؾ

 .ومرائْمٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمْمٞمع

 .يمذًمؽ هق ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذاك طملم ومرق ومال اًمنمع، ذم أصالً  هب٤م اًمٜمٓمؼ جيقز ٓ سم٠مخٗم٤مظ شمتٖمٜمك يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م :اًمِمٞمخ

ُمر ٕن ٕظمتٝم٤م: أو ٕظمٞمٝم٤م أو ًمزوضمٝم٤م شمٖمٜمل أن سملم  يمالم اًمِمٕمر» :ط ىمقًمف ُمـ شمٕمٚمؿ يمام ٕا

 .شىمٌٞمح وىمٌٞمحف طمًـ ومحًٜمف

 ازدادت سمف شمٖمٜمك وإذا قمٚمٞمف، ُم١ماظمذ ومٝمق ىمٌٞمح سمٙمالم اإلٟم٤ًمن شمٙمٚمؿ وم٢مذا

 سمٙمالم زوضمٝم٤م أُم٤مم اعمرأة همٜم٧م وم٢من وهمٜم٤مء، همٜم٤مء سملم ٟمٗمرق أن جي٥م نذوم٢م اعم١ماظمذة،

 اعم٘مّمقد يم٤من إذا أُم٤م همٜم٤مئٝم٤م، ُمـ ؿم٤مءت سمام وًمتٓمرسمف ومٚمتٖمٜمل ُم٤ٌمح إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤ٌمح

 واًمٗم٤مؾم٘م٤مت اًمٗم٤مؾم٘ملم ًمٌٕمض ُمٝمٜم٦م أصٌح٧م اًمتل اخلٚمٞمٕم٦م إهمٜمٞم٦م هذه: هق سم٤مًمٖمٜم٤مء

 .قمٜمٝم٤م ًمٚمٖمري٥م أو ًمزوضمٝم٤م، همٜم٤مئٝم٤م سملم ذاك طملم ومرق ومال

 ُم٤م: يٕمٜمل ؿم٤مءت سمام ًمزوضمٝم٤م شمتٖمٜمك أن ظمٓمقرة ُم٤م. ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م -إؾمح٤مق أبق

 عمثاًل؟ ومٕمؾ رد يٙمقن ُمثالً  زوضمٝم٤م ُمـ: يٕمٜمل ؾمٞم٘مع اًمذي اًمنمقمل اًمير

 سمف؟ اًمٜمٓمؼ جيقز ٓ سمٙمالم شمتٙمٚمؿ أن هل٤م جيقز هؾ ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 هذا؟ قمٛمقُم٤مً  ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ اًمٙمالم، يّمٚمح ُم٤م واخلّمقص، اًمٕمٛمقم سملم ومرق ٓ وظمّمقص٤ًم؟ :اًمِمٞمخ

 ... .ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٜمل سم٤مسمف ُمـ يمالم أي ُمثالً  :اًمِمٞمخ
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 وٟمحق واًمٕمِمؼ احل٥م ذم ُم١ماظمذة وٓ:ُمثالً  ًمف همٜم٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م -إؾمح٤مق أبق

 يمذًمؽ؟ أو اًمزوج ىمٚم٥م يٓمٞم٥م ىمد مم٤م ذًمؽ

 أظمقٟم٤م ؾم١مال هق يرد اًمذي ًمٙمـ هذا، ذم واوح ؾم٤مسمؼ اًمٙمالم ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 .اهلل قمٌد أبق

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمف شمتٖمٜمك أن اح٤مٟمع ُم٤م: ىمٚم٧م طملم سمٛمث٤مل شم٠ميت أن طم٤موًم٧م أن أن٧م :اًمِمٞمخ

 واًمٕمِمؼ؟ سم٤محل٥م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعم٘مّمقد أـمٚمؼ إذا اًمٕمِمؼ اهلل، قمٌد أبق أظمقٟم٤م ضمقاب هق احل٘مٞم٘م٦م ومٝمذا :اًمِمٞمخ

 اًمذهـ؟ إمم ذًمؽ ظمالف ُمـ يت٤ٌمدر ُم٤م أم احل٥م، ُمـ حيؾ ُم٤م: سمف

 اًمث٤مين؟ :ُمداظمٚم٦م

 اًمث٤مين؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمِمؼ يمٚمٛم٦م ُمـ يت٤ٌمدر ٕنف اًمٕمِمؼ: قمـ وًمتٌتٕمد سم٤محل٥م، ومٚمتتٖمٜمك: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 .قم٤مدة سمٛمنموع ًمٞمس ُم٤م

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ أن٧م، شمٓمٚمٌف سمٛمث٤مل اإلشمٞم٤من قمـ قم٤مضمز أيمقن يٛمٙمـ ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م.. .:اًمِمٞمخ

 ضم٤مهٚمٞمتف ذم إهم٤مين ُمـ رء حيٗمظ ًمٕمٚمف أمحد أبق ؾمٞمدٟم٤م ُمـ ُمدد ٟمٓمٚم٥م أن ٟمحـ

 هٞم٠م؟ سمٛمث٤مل اإلشمٞم٤من قمغم ومٞم٤ًمقمدٟم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م

 واًمٌٓمقن واخلٛمقر اخلّمقر اًمّمدد هذا ذم يذيمر قم٤مدة: يٕمٜمل ُمثالً  ومٗمٞمف :اًمِمٞمخ

 اًمٙمالم؟ هذا ُمٗمٝمقم ذًمؽ، وٟمحق وإرداف
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إؾمالُمٞم٤ًم: هذا جيقز ٓ اخلٛمر ذيمر ًمٙمـ اخلٍم، ذيمر ُمـ ُمثالً  دقمٜم٤م. ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 اعمزقمقم واحل٥م اًمٕمِمؼ وراء ُمـ اًمًٙم٤مرى ه١مٓء يٗمٕمٚمف ُم٤م سمجقاز آقمؽماف ومٞمف ٕن

 .ذًمؽ وٟمحق اعمحرم، اعمنموب وقمغم اًمرىمص قمغم جيتٛمٕمقن طمٞم٨م

 يمٜم٧م وإن ذيمره ؾمٌؼ اًمذي سم٤مًم٥ًٌم أو سمٛمث٤مل اإلشمٞم٤من قمـ قم٤مضمزاً  يمٜم٧م إذا: اعمٝمؿ

 طمًـ، ومحًٜمف يمالم اًمِمٕمر» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ضمداً  واوح وم٤مًمٙمالم ىم٤مرسمتف، ىمد

 .شىمٌٞمح وىمٌٞمحف

 ُمـ يمذا أو سمٕمٞمقهن٤م حيٚمػ ُمثالً  إهم٤مين شمٚمؽ ذم: يٕمٜمل يٙمقن يمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟

 .هذا مجٞمؾ ..:اًمِمٞمخ

 جيقز ٓ اًمتل إُمثٚم٦م مجٚم٦م ُمـ هذا سمٙمذا، وحيٚمػ سمحٞم٤مشمف حيٚمػ وهق :اًمِمٞمخ

 .هذه ومٗمل هب٤م، اًمٙمالم

 (..: 43:  38/   41/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ؟بقـفؿ ؾقام افـساء رؿص دم افؼع حؽؿ هق ما

 ؟سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص ذم اًمنمع طمٙمؿ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 أجش؟ طمٙمؿ ذم :اًمِمٞمخ

 سمٞمٜمٝمؿ؟ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص :ُمداظمٚم٦م

 وٓ اًمرضم٤مل، ُمع اًمرضم٤مل ٓ اًمٜم٤ًمء، سملم وٓ اًمرضم٤مل سملم ٓ رىمص ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اعمًٚمؿ، قمٜمف يؽمومع اًمذي اًمٕم٨ٌم ُمـ يمثػم يّمحٌف اًمرىمص هذا ٕنف اًمٜم٤ًمء، ُمع اًمٜم٤ًمء

 جيقز ٓ وهذا اًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ أُم٤مم ُمٗم٤مشمٜمٝمؿ سمٞمٔمٝمروا: يٕمٜمل واًمٜم٤ًمء وظم٤مص٦م
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 يٙمقن ظم٤مص٦م اًمٕمرس ذم سمٖمٜم٤مء يٖمٜملم أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ إؾمالُمٞم٤ًم،

 هب٤م يتٖمٜمك اًمتل إهم٤مين وُمـ اًمٌذيئ٦م، إًمٗم٤مظ ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس ذيٗم٤ًم، يٙمقن ٟمزهي٤ًم،

 طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ومجٞمؾ، ًمٓمٞمػ اعمٕمٜمك يٙمقن وإٟمام اعمٖمٜملم، ُمـ واح٤مضمٜمقن قاًمٗم٤ًم

 قمرس ُمـ: ىم٤مًم٧م ُم٘مٌٚم٦م؟ أن٧م أجـ ُمـ: اًمرؾمقل ؾم٠مخٝم٤م طمٞمٜمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م. اًمٖمٜم٤مء حيٌقن إنّم٤مر وم٢من هلـ همٜمٞمتـ هؾ: ىم٤مل. ًمألنّم٤مر

 ومٞمف ُم٤م اًمٙمالم، هذا رء ومٞمف ٟمحٞمٞمٙمؿ، ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ: شم٘مقًمقن: ىم٤مل اهلل؟

 ،قمذاريٙمؿ ؾمٛمٜم٧م ُم٤م اًمًٛمراء احلٜمٓم٦م وًمقٓ ٟمحٞمٞمٙمؿ، ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ رء،

 .سمف سم٠مس ومال اًمٜمقع، هذا ُمـ اًمٖمٜم٤مء يم٤من إذا ٟمٔمٞمػ، ؾمٚمٞمؿ يمالم

 (33:  33: 36/ 231/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادـاشبات دم افدف اشتخدام حؽؿ

ومراح: يٕمٜمل اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم اًمدف اؾمتخدام طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  وهمػم اًمزواج، همػم ٕا

  ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمدرؾم٦م ذم دراد قم٤مم اٟمتٝم٤مء ُمٜم٤مؾم٦ٌم: ُمثالً  اًمًٗمر ىمدوم وهمػم اًمٕمٞمديـ،

 . وم٘مط واًمٕمٞمد اًمٕمرس ذم إٓ جيقز ٓ ؾمٗمر، ىمدوم ذم وٓ جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 . اًمدف قمغم شميب أن ٟمذرت اًمتل اعمرأة قمـ اًمقارد احلدي٨م: ؿمٞمخ ي٤م ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

  وم٘مط؟ اًمدف قمغم شميب :اًمِمٞمخ

 . أدري ٓ :ُمداظمٚم٦م

  ُم٤مذا؟ :اًمِمٞمخ

ة اًمقارد احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م  . شميب أن ٟمذرت اًمتل اعمرأ

  احلدي٨م؟ ضم٤مء هٙمذا اًمدف قمغم شميب وم٘مط؟: ًمؽ أىمقل أقمد،: ًمؽ أىمقل ٓ أن٤م :اًمِمٞمخ

 . أذيمره ٓ :ُمداظمٚم٦م

  ُمـ؟ سمٛمجلء ومرطم٤مً  اًمدف قمغم شميب أن احلدي٨م ضم٤مء: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ
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 . ط اًمرؾمقل أفمـ :ُمداظمٚم٦م

ن وم٤مًمزم، قمروم٧م اعم١مُمـ، فمـ فمٜمؽ :اًمِمٞمخ لٓ : ًمؽ ٟم٘مقل ؤا  . اهلل رؾمقل سمٕمد ٌٟم

 . ؿمٞمخ ي٤م اًمٕمٛمقم إصؾ :ُمداظمٚم٦م

  اجلقاب؟ ومٝمٛم٧م يٛمٜمع، قم٤مم ٟمص يٙمقن ٓ طمٞمٜمام اًمٕمٛمقم إصؾ :اًمِمٞمخ

  اًمٕم٤مم؟ اًمٜمص هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . يمٚمٝم٤م واًمٓمرب اعمٕم٤مزف آٓت حتريؿ :اًمِمٞمخ

 (33:  31: 23/ 159/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افدف؟ باشتخدام افرجال أمام افرجال كشقد حؽؿ 

 اًمدف؟ سم٤مؾمتخدام اًمرضم٤مل أُم٤مم اًمرضم٤مل ٟمِمٞمد طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمذاه٥م سم٤مشمٗم٤مق ًمٚمنمع خم٤مًمػ طمٙمؿ ؿمؽ سمال ومٝمق اًمدف اؾمتٕمامل أُم٤م :اًمِمٞمخ

 احلدي٨م ضم٤مء اًمتل اعمٕم٤مزف وُمـ اًمٓمرب آٓت ُمـ اًمدف ٕن وهمػمهؿ: إرسمٕم٦م

 طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام يمٚمٝم٤م اعمٕم٤مزف آٓت قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمّمحٞمح

مأ أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري، ُم٤مًمؽ أيب  يًتحٚمقن ىمقا

 – اًمٗمرج وهق واحلر اخلٛمر وىمٌٚمف احلرير يًتحٚمقن شواعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر

 ويّمٌحقن وًمٕم٥م هلق ذم يٛمًقن واعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر يًتحٚمقن» – اًمزٟم٤م

 اًمِم٤مرع يٌح ومل اعمحرُم٦م اعمٕم٤مزف مجٚم٦م ُمـ اًمدف: وم٢مذاً ً شوظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  وىمد

 اًمٕمرس: هلام صم٤مًم٨م ٓ وىمتلم وذم اًمدف إٓ مهللا اعمٕم٤مزف ُمـ رء اؾمتٕمامل احلٙمٞمؿ

 ذم اًمدف اؾمتٕمامل جيقز إوحك، وقمٞمد اًمٗمٓمر قمٞمد وإٟمام قمٞمد يمؾ وًمٞمس واًمٕمٞمد

 .اًمٕمٞمديـ وذم اًمٕمرس

 ُمِمتؼ وًمٕمٚمف اًمٚمٓمٞمػ اجلٜمس اًمٞمقم يًٛمك اًمذي ًمٚمجٜمس اًمدف: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا

 شسم٤مًم٘مقارير روم٘م٤مً  ٦مِمجأن ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق إًمٓمػ،: اًمرؾمقل شمًٛمٞم٦م ُمـ
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 اًمٜم٤ًمء: أي اجلٜمس ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق واًمِمدة اًمْمٖمط شمتحٛمؾ ٓ اًم٘مقارير ٕن

 اًمزُمٜملم وذم اًمدف قمغم اًميب هلـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أضم٤مز اًمتل هـ اًم٘مقارير

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ

 إبٓم٤مل ُمـ يٙمقٟمقا  أن وهؿ آظمر قمٛمؾ هلؿ يٙمقن أن ومٞمج٥م اًمرضم٤مل أُم٤م

 يمام اًمٜم٤ًمء وم٢من هبـ يتِمٌٝمقا  ٓ وأن اًمٜم٤ًمء يت٘مدُمقا  وأن اهلل ؾمٌٞمؾ ذم واعمج٤مهديـ

 اجلٞمش آظمر ذم.. اًم٤ًمق ذم يمـ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد ظمرضمـ إذا مجٕمٞم٤مً  شمٕمٚمٛمقن

 اًمٜم٤ًمء ومٞمت٘مدُمقن اًمرضم٤مل أُم٤م ذًمؽ، وٟمحق اجلرطمك ويً٘ملم اعمرى يداويـ

 .اًمٙمٗم٤مر ُمـ إبٓم٤مل وي٘م٤مرقمقن

 آٟمٗم٤ًم، ُمذيمقريـ زُمٜملم وذم اًمٜم٤ًمء وهق واطمد جلٜمس جيقز سم٤مًمدف اًميب: وم٢مذاً 

 أذيمر وم٠من٤م اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد أو اًمديٜمٞم٦م، سم٤مٕن٤مؿمٞمد اًمٞمقم يًٛمك ومٞمام اًمدف يم٤من وم٢مذا

 أؾمامئٝم٤م سمٖمػم إؿمٞم٤مء ٟمًٛمل أنٜم٤م اًمٕمٍم هذا ُمّم٤مئ٥م ُمـ: اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 مم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف أظمؼم ومٞمام اًمِمديد إؾمػ ُمع إُمر ي٘مػ مل احل٘مٞم٘مٞم٦م،

 :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ يم٤مُمالً  احلدي٨م أذيمر مل ًمٙمٜمل آٟمٗم٤مً  إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م

م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ»  سمف أظمؼم قمٔمٞمؿ ٟم٠ٌم شاؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن أىمقا

 شمزيد اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ُمٕمجزاشمف ُمـ وهذا ي٘مع، أن ىمٌؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 إظم٤ٌمر هذه ٕن ورؾمقًمف: سم٤مهلل ي١مُمـ أن خمٚمّم٤مً  يم٤من إذا اًمٙم٤مومر ودمٕمؾ إيامٟم٤مً  اعم١مُمـ

 إمم إُمر ي٘مػ ومٚمؿ اًمًامء، وطمل سمٓمريؼ إٓ يٕمرومقه٤م أن ًمٚمٌنم يٛمٙمـ ٓ اًمٖمٞمٌٞم٦م

 يمثػماً  اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن شمقؾمع وإٟمام احل٘مٞم٘مٞم٦م اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم سمتًٛمٞمتٝم٤م اخلٛمر اؾمتحالل

 .احل٘مٞم٘مٞم٦م أؾمامئٝم٤م سمٖمػم إؿمٞم٤مء سمٕمض شمًٛمٞم٦م ذم ضمداً  ويمثػماً 

 هذا ؾمٛمٕمتؿ اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م: إؾمامء هذه ُمـ أن سم٤مزم ذم َيٓمر ُم٤م وم٠مول

 دوًم٦م سمزوال زاًم٧م أن اخلِمٞم٦م هذه وًمٕمؾ أظمِمك يمٜم٧م ًمٙمـ سمد، وٓ آؾمؿ

 هذا أظمِمك يمٜم٧م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمِمٞمققمٞم٦م: سمٕمٜمقان يمت٤مسم٤مً  ٟمرى أن أظمِمك يمٜم٧م اًمِمٞمققمٞم٦م،

 شمٕمقد أن حمتٛمؾ يم٤من وإن زاًم٧م، اخلِمٞم٦م ومٚمٕمؾ اًمِمٞمققمٞم٦م قمغم ىميض دام ُم٤م ًمٙمـ

 .سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦م اًمِمٞمققمٞم٦م
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 طم٘مٞم٘م٦م ًمف آؾمؿ أن يمٞمػ واٟمٔمروا سم٤مهلل، قمٞم٤مذاً  اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م: اًمِم٤مهد

 همػم أطمٙم٤مُم٤مً  هٜم٤مك دمد اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مً  يمت٤مسم٤مً  شم٘مرأ  طمٞمٜمام ومٕمالً  شم٠مثػم وًمف

 ُم٤م طمدود ذم صمؿ اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م إومٙم٤مر سمٌٕمض ًمٚمٙمت٤مب اًمٙم٤مشم٥م شم٠مثر وإٟمام إؾمالُمٞم٦م

 .ضم٤مئز احلٙمؿ هذه أن: ىم٤مل شمٕمٌػماً  أصح هذا وًمٕمؾ يٕمٚمؿ ٓ ُم٤م أو اًمنمع ُمـ يٕمٚمؿ

  (33:  51: 18/ 333/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افسقارات بؿزامر افضب مـ (افزؾة) دم ُيػعؾ ما حؽؿ

ٕج٤مم ذم :ُمداظمٚم٦م قمراس ذم اًمٜم٤مس قم٤مدة هذه ا  ُم٤م ويزُمروا، سم٤مًمًٞم٤مرات يٓمٚمٕمقا  ٕا

 طمٙمٛمٝم٤م؟

  اًمِمٞمٓم٤من؟ ُمزُم٤مر هذا أن شمٕمرف ُم٤م :اًمِمٞمخ

  (32: 24: 53/ 347/ واًمٜمقر اهلدى)

 افضب حرمة مـ تقؿقة ابـ ـالم دم جاء ما ظذ افدفقؾ ما 

 وافؼضقب وافؽػ بافدف

 اًميب اًمرضمؾ قمغم حيرم: ىم٤مل أنف اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى ذم ضم٤مء :ُمداظمٚم٦م

 ..سم٤مًمٙمػ

 ُم٤مذا؟ اًمرضمؾ قمغم حيرم :اًمِمٞمخ

 سم٤مرك اعم٠ًمخ٦م هذه دًمٞمؾ أجـ ومٛمـ وسم٤مًم٘مْمٞم٥م، وسم٤مًمٙمػ سم٤مًمدف اًميب :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمؽ؟ اهلل

 أوهل٤م؟ صمالصم٦م أؿمٞم٤مء هل :اًمِمٞمخ

 .اًمدف اًميب :ُمداظمٚم٦م
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 دًمٞمؾ؟ إمم حيت٤مج وهذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .دًمٞمؾ إمم حيت٤مج ٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمث٤مين؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمٙمػ :ُمداظمٚم٦م

 َصالهُتُؿْ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿: اًم٘مرآن ُمـ دًمٞمٚمف هذا اًمتّمٗمٞمؼ، ومٞمف اعم٘مّمقد اًمٙمػ :اًمِمٞمخ

ٌَٞم٧ِْم  قِمٜمْدَ  ٓ   اًْم  .اًمتّمٗمٞمؼ هق: اًمتّمدي٦م[ 35:إنٗم٤مل﴾ ]َوشَمّْمِدَي٦مً  ُُمَٙم٤مءً  إِ

 اًمرضم٤مل، ُمـ إقمراس سمٕمض ذم يٙمقن اًمذي هذا اًمتّمٗمٞمؼ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

وم٘م٦م دون سم٠مجدهيؿ يّمٗم٘مقن  هذه ذم ًمٚمٜمٝمل شم٤مسمع يٙمقن طمٙمٛمف؟ ومام ُمقؾمٞم٘مك أو دف ُمرا

 اًمٙمٗم٤مر؟ ه١مٓء سمٕم٤ٌمدة شمِمٌف هؾ: يٕمٜمل أي٦م،

 أي٦م ذم هؾ دف، سمدون: ىمٚم٧م ح٤مذا أن٧م ًمٙمـ اجلقاب، ؾمٌؼ أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 دف؟ يقضمد

 أن شمٌٞم٤من، ُمزيد أىمّمد أن٤م ًمٙمـ اًمدف، ومٞمٝم٤م ضم٤مء أي٦م أن أىمّمد ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف؟ حمرم هذا ومٝمؾ اًمٕمرس ذم يّمٗمؼ اًمرضمؾ

 ..قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ هذا :اًمِمٞمخ

 .أي٦م هبذه :ُمداظمٚم٦م

 .اًمث٤مًم٨م سم٘مل ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .أقمرومف ٓ اًم٘مْمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يّمحٌف ورسمام إؿم٤مرة يٕمٓمل اًمذي اعمقؾمٞم٘م٤مر سم٘مْمٞم٥م أؿمٌف هق اًم٘مْمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .ُمتقازٟم٦م سمٓمرق اًمدف قمغم اًميب ُمـ رء

 .ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمٓمٌؾ :ُمداظمٚم٦م
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 .هذا ُمٗمٝمقم اًمٓمٌؾ ٓ، :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٕميص ييسمقا  يقضمد :ُمداظمٚم٦م

 اًمٚمٝمق ُمـ هق سم٤مًم٘مْمٞم٥م، اًميب إول اًمزُمـ ذم يم٤من هذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .اعمحرم

 (33: 12:  47/ 776/واًمٜمقر اهلدى)

   (33: 13:  13/ 776/واًمٜمقر اهلدى)

 افدظقية األذضة دم افصقتقة ادمثرات اشتخدام

 قمز اهلل إمم اًمدقمقة ُم٠ًمخ٦م ذم ويتٕمٚمؼ ضمديد ساطم٦م ؾم١مال ذم ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 اًمتًجٞمالت سمٕمض ُمرارة سمٙمؾ وأىمقهل٤م إؾمػ ُمع ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤مك ؿمٞمخ ي٤م وضمؾ

 أهن٤م سمحٞم٨م ًجٞمؾاًمت ذم ـمري٘م٦م شمتٌٜمك اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم قمٜمدٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 همػمه أو سم٤مهل٤مشمػ ُمثال شمتٙمٚمؿ ةاُمرأ  ُمثال قمـ أو اعمقت قمـ لوقمٔم ذيط ُمثال شمْمع

 أؾمٛمٕم٧م أين طمتك اًمْمج٦م أوسمٕمض اعمقؾمٞم٘مك سمٕمض إُم٤م ًمنميطا ذم ُم٘مدُم٦م ويْمٕمقن

 ومٕمال اًمّمقرة ًمٙمؿ يٜم٘مؾ قمكم اًمِمٞمخ شم٠ًمخقن ًمٕمٚمٙمؿ ومرسمام اًمٞمقم قمكم اًمِمٞمخ اًمنميط

ة سمّمقرة شمتٛمثؾ يٕمٜمل حمزن واهلل  سم٤مًمًٞم٤مرة يذه٥م واًمرضمؾ سم٤مهل٤مشمػ رضمؾ شمٙمٚمؿ اُمرأ

ة هق  ذه٥م يم٤مٟمف اًمٌحر وصقت اعمرأة اًمرضمؾ ويٜمزل شم٘مػ اًمًٞم٤مرة ذم واًمّمقت واعمرأ

 وىمع ويم٠منف اًمرضمؾ صقت شمًٛمع ذًمؽ سمٕمد صمؿ واًمٕم٤مومٞم٦م اًمًالُم٦م اهلل ٟم٠ًمل اًمٌحر ٤مهب

 أو ُمْمٛمقن ٕن اًمذئ٥م صقت ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد صمؿ اعمرأة شمٍمخ سمٕمد صمؿ زوضمتف ذم

 ُمقضمقد وهذا واًم٘مرآن إطم٤مدي٨م ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمٌنمي٦م اًمذئ٤مب اًمنميط قمٜمقان

 .وساطم٦م احلًـ قمغم اًمِمٞمخ قمٜمد

ٟمٞم٦م وأي٤مت أطم٤مدي٨م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  .ومٞمف اًم٘مرا

 .اعم٘مدُم٦م سمٕمد ًمٙمـ ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ
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 .طمػمان احلٚمٞمؿ جيٕمؾ ُم٤م اًمٗمتـ ذ أظمل ي٤م واهلل ،اًمٌمء هذا قمـ اًمٜمٝمل ذم يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ويٜم٘مؾ اًمٖمرسمٞم٦م إومالم ذم يًتٕمٛمؾ إؾمٚمقب هذا ؿمٞمخ ي٤م ؾمٛمح٧م ًمق :اًم٤ًمئؾ

 اًمٖمرب اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ـمري٘م٦م يمؾ وهل ُم٘مقًم٦م هذا ومٕمؾ اًمذي اًمتًجٞمالت ص٤مطم٥م قمـ

 .اؾمتٕمامهل٤م ومٚمٜم٤م  وٟمجح٧م

 اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ٕن جيقز وٓ هيقدي٦م ىم٤مقمدة هذه اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م يٕمٜمل-:اًمِمٞمخ

 اعم٘مدُم٦م هذه ىمدم أنف زقمؿ اًمتل ًمٚمٜمّمٞمح٦م يًتٛمٕمقن وٓ إهقاء أهؾ ي٠مظمذه٤م ىمد

 ي٤م ُمدٟم٤م واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٜمّم٤مئح شمٚمؽ ًمتقضمٞمف

 .أؾمٛمٕمٝم٤م ُمرة أول هذه واهلل هذه اعمّمٞم٦ٌم ذم قمٜمديمؿ ُم٤مذا سمٛمددك أؾمت٤مذ

 وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب سملم اعمقضمقد اًمتقضمف هٜم٤مك ذم شمٕمٚمٛمقن يمام :ؿم٘مرة

 اًمذي أىمقل وإٟمام مجٞمٕمٝمؿ أىمقل وٓ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م قمغم أهنؿ  ي٘مقًمقن اًمذيـ

 هل يم٤مٟم٧م وًمق أدت وًمق طمتك ـمالىمٝم٤مإ قمغم ًمٞم٧ًم اًمقؾمٞمٚم٦م سم٠من يرى ًمٓمريؼا قمـ ؿمذ

 هبذا ي٘مقًمقن ٓ أو ويٜمًقن يؽميمقه٤م أن ومٕمٚمٞمٝمؿ هب٤م أُمر صٚمح إذا وم٢مهن٤م وم٤مؾمدة ذاهت٤م ذم

 ومٝمؿ ٦ماًمقؾمٞمٚم شمؼمر اًمٖم٤مي٦م ُمٞمٙم٤مومٞمكم إمم ٥ًمشمٜم اًمتل اعم٘مقًم٦م هلذه اًمٗمٝمؿ هذا أو اًمٗمٝمؿ

 اًمتّمقير أو اًمتٛمثٞمؾ سم٢مسم٤مطم٦م ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم ويٜمٕمقن ُمثال اًمّمقر سمتحريؿ ي٘مقًمقن

 وؾمٞمٚم٦م هٜم٤مك وًمٙمـ دمقز ٓ اًمتل اعمحرُم٦م إُمقر ُمـ واًمتّمقير اًمتٛمثٞمؾ سم٠من ويرون

 أن ومٞمٙمٞمٗمل لاعمرئ واًمتّمقير اًمتٛمثٞمؾ قمـ ٟمًتٖمٜملو هذا ُمـ أظمذه٤م أو اسمتداقمٝم٤م يٛمٙمـ

شمٜم٤م سم٠مؾمامقمٜم٤م إؿمٞم٤مء اعمّمقر ٟمتٛمثؾ  واضمتٜمٌٜم٤م دمٜمٌٜم٤م ىمد ٟمٙمقن إذن وقمٜمد وسم٠مصقا

 ي٠مظمذوهن٤م اجلزئٞم٦م هذه صمؿ ،واًمتٛمثٞمؾ اًمتّمقير وهل أٓ طمرُمتٝم٤م قمغم اعمتٗمؼ اًمقؾمٞمٚم٦م

 أج٤مم ذم ٤مأنٜم ؿمٞمخٜم٤م شمٗمْمؾ يمام طم٘مٞم٘م٦م وأن٤م ،اًمًٞمئ اًمٗم٤مطمش إُمر هذا قمٚمٞمٝم٤م ويرشمٌقن

 اإلٟم٤ًمن يٕمجز ُم٤م اًمٗمتـ وذ ىمّمٕمتٝم٤م إمم إيمٚم٦م يمتداقمل ؿإُم شمتداقمك ومٞمٝم٤م اًمٗمتـ

 هذا سم٠من أىمقل ًمٙمـ ،صمالث أو ومتٜمتلم أو ومتٜم٦م ًمٞمدومع ومٞمف ىمقل قمـ ًمٞمس ؾمامقمف قمـ

 ومقاطمش أُمقر أجْم٤م كهٜم٤م ٕن طم٤موًمتؿ ُمٝمام أنتؿ أجديٙمؿ ذم وٓ أجديٜم٤م ذم ًمٞمس جقمال

 قمٜمد اًمٕمالج وم٠مىمقل ،قمٜمٝم٤م ويًٙم٧م هذا وُمـ وأصٕم٥م ومحِم٤م أؿمد شمٙمقن ورسمام يمثػمة

 هلؿ ٟم٘مد ذم ٟمٔمؾ أن يٖمٜمل ٓ هذا يّمٜمٕمقن اًمذي ُم٤ٌمذا  اشمّم٤مل ومٞمٝمؿ يتّمؾ أن ه١مٓء
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 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمنمقمل احلٙمؿ هلؿ وٟمٌلم إًمٞمٝمؿ ٟمذه٥م أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م وًمٙمـ سمٕمٞمد ُمـ

 وٓ حمرُم٦م أهن٤م ؿمؽ ٓ اًمقؾمٞمٚم٦م وهبذه اًمقاؾمٓم٦م هبذه اًمٖم٤مي٦م حتّمٞمؾ إمم اًمقصقل وأن

 ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمتًجٞمالت وؾمتّمٌح وأوؾمع  أيمؼم سم٤مسم٤م يٗمتح مم٤م هذا وإن ُمٓمٚم٘م٤م جيقز

 ورسمام وأيمؼم أيمؼم ذ هٜم٤مك ؾمٞمٙمقن وأضمزٟم٤مه٤م اًم٤ٌمب هذا ومتحٜم٤م أنٜم٤م دام ُم٤م اعمًت٘مٌؾ

 أُمرا  ُمٕم٤م واعمًٛمققم٦م ةاعمٜمٔمقر اًمٗم٤مطمِم٦م يٌٞمح اًمذي اًمٗمٞمديق ومٞمف ٟمرى اًمذي اًمٞمقم ي٠ميت

 همػم إمم أظمر وسم٤مًمٞمقم سم٤مهلل وَيقومقن ه١مٓء يٜمٌف أن يٕمٜمل أوٓ ومٝمذا ،قرحمٔم ومٞمف ًمٞمس

 جيقز ٓ وأنف حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦م هذه سم٠من اًمِم٤ٌمب شمققمٞم٦م قمغم يٕمٛمؾ أن ذًمؽ سمٕمد صمؿ ،ذًمؽ

ء  ٓ ُم٤م  سم٤مًمًٚمٓم٤من ًمٞمزغ اهلل إن أجْم٤م وهٜم٤مك قمٚمٞمف اًمتًجٞمؾ وٓ اًمنميط هذا ُمثؾ ذا

 .سم٤مًم٘مران يزغ

 .إصؾ هق هذا :اًم٤ًمئؾ

 شمٌٞمٜمقا  وأن اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف سم٤مُٔمريـ شمتّمٚمقا  أن سم٠مس ٓ :ُمداظمٚم٦م

 أن اًمتًجٞمؾ هذا ذم شمٙمقن اًمتل اًمتًجٞمالت هذه أو اًمدور هذه هلؿ حتّمقا  هلؿ

 .إذـم٦م هذه ُمثؾ شمّم٤مدر

 ٓ سم٤مًمًٚمٗمٞملم ُمقصقومقن اًمِم٤ٌمب سمٕمض ٕن اًم١ًمال هذا أن احل٘مٞم٘م٦م-:ُمداظمٚم٦م

 شمٙمقن طمتك ُم٤مًمؽ أبق اًمِمٞمخ وُمـ ُمٜمٙمؿ شمٙمقن اًمٜمّمٞمح٦م وم٠مردٟم٤م..ؿمٞمخ ي٤م ًمٜم٤م يًٛمع

 .هبؿ اًمتِمٝمػم ًم٘مّمد ٓ اًم١ًمال ُمـ اعمراد هذا يٕمٜمل ٚمٞمٝمؿقم أوىمع

 أُم٤م ،واًمٙمٗم٤مي٦م اًمٖمٜمٞم٦م ومٞمف ُم٤م ُم٤مًمؽ أبق اًمِمٞمخ يمٚمٛم٦م ذم ًمٕمٚمف طم٤مل يمؾ قمغم -:اًمِمٞمخ

 ،اعم٘م٤مصد قمـ ذقم٤م ختتٚمػ اًمقؾم٤مئؾ أن اًمزُم٤من هذا ذم يِم٤مع يمام إُمر ًمٞمس وم٠مىمقل أن٤م

 حت٘مٞمؼ إمم هب٤م يتقصؾ وؾمٞمٚم٦م أي يتخذ أن اعمًٚمؿ اًمداقمٞم٦م أو اعمًٚمٛملم ًمٚمدقم٤مة وأن

 ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مٞمؼ سمزقمؿ وؾمٞمٚم٦م يمؾ شمًقيغ ُمـ اعمٜمٓمٚمؼ هذا ٕن ذًمؽ ،ذقمٞم٦م هم٤مي٦م

 سمؽمسمٞم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمقؾم٤مئؾ أن أهؿ وهذا وصم٤مٟمٞم٤م ،ذقم٤م اعمٕمروف ُمـ ذًمؽ ًمٞمس أوٓ

 .ويم٤معم٘م٤مصد يم٤مًمٖم٤مي٤مت ُمٜم٘مقًم٦م أجْم٤م هل سم٤مرهي٤م ـم٤مقم٦م ُمـ وشم٘مريٌٝم٤م وهتذيٌٝم٤م اًمٜمٗمقس

 حت٘مؼ وشمّمٌح اًمزُمـ ُمع شمؽمىمك أهن٤م اح٤مدي٦م اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض أن ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ 
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 هذه ُمثؾ وضمقد ٟمٜمٙمر ٓ اح٤ميض اًمزُمـ ذم سمٞمن حت٘مٞم٘مٝم٤م اعمٞمًقر ُمـ يٙمـ مل أُمقرا

 شمّمقير ُمـ آٟمٗم٤م ذيمرشمؿ مم٤م ذًمؽ وٟمحق صقت ُمٙمؼم ٟمًجؾ أن ٟمحـ يمام اًمقؾم٤مئؾ

 جيقز ٓ وًمٙمـ احل٤مض اًمٕمٍم ذم وضمدت وؾم٤مئؾ هذه ،شمرى أن دون احلقادث سمٕمض

 ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م ،ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مٞمؼ ٟم٘مّمد أنٜم٤م سمدقمقى اؾمتٕمامهل٤م سمجقاز اًمٙمالم ٟمٓمٚمؼ أن

 .ُمنموقم٦م وؾمٞمٚم٦م أجْم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م شمٙمقن أن جي٥م

 :قمٚمٛمٞملم سم٠مصٚملم قمالىم٦م هل٤م اعم٠ًمخ٦م هذا أن اًمقاىمع 

 وأظمر ،شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف :أطمدمه٤م 

 سم٤مًمٌدقم٦م اًمٜم٤مس سمٕمض قمٜمد ختتٚمط ُم٤م يمثػما  ،اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّم٤مًمح اًمٕمٚمامء سملم اعمٕمروف

 اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح وهل اًم٘م٤مقمدة هذه شمٌٜمل سمجقاز ي٘مؾ مل ُمـ وضمد وًمذًمؽ ،اًمْمالًم٦م

 هم٤مي٦م حت٘مؼ وؾمٞمٚم٦م أو ؾم٥ٌم وضمقد هق اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّمٚمح٦م اعم٘مّمقد أن ضمدا وواوح

 ُمٜمٝمؿ ؟ٓ أم ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مؼ أهن٤م داُم٧م ُم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اخت٤مذ جيقز هؾ ،ذقمٞم٦م

 أن اًمقاىمع ًمٙمـ ،ومال ٓ وُمـ ،ذًمؽ سمجقاز ىم٤مل اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّمٚمح٦م أظمذ ُمـ ،وُمٜمٝمؿ

 اًمتٗمّمٞمؾ ـُم سمد ٓ وإٟمام سمًٚمٞمؿ ًمٞمس ؾمٚم٤ٌم أو إجي٤مسم٤م اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ذم اًم٘مقل ـمالقإ

 يمالم ُمـ اؾمتٗمتدشمف يمٜم٧م صدري ًمف واٟمنمح ٟمٗمز إًمٞمف ن٧ماـمٛم٠م اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ وهذا

 أذيمر أن قمكم ًمزاُم٤م أرى اعم٠ًمخ٦م هذه أذيمر طمٞمٜمام وأن٤م اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 قمزو اًمٕمٚمؿ سمريم٦م ُمـ أن سم٤مب ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إًمٞمف اًمٗمْمؾ يٕمقد ٕنف اإلؾمالم ؿمٞمخ

 دمده أنف ذًمؽ إمم ويْم٤مف ،قمٔمٞمام وقمٚمٛمٞم٤م ه٤مُم٤م ىمقٓ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ىم٤مئٚمف إٓ اًم٘مقل

 .اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٗمٓم٤مطمؾ اًمٕمٚمامء يمت٥م سمٓمقن ذم دمده ٓ ٟم٤مدرا

 ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ  ُمٜمٝم٤م ويرضمك طمدصم٧م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م :اًمت٤مزم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ي٠ميت هق 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م هل هذه اًمقؾمٞمٚم٦م هذه شمدرس أن جي٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم

 وؾمٞمٚم٦م وهل هب٤م ًمألظمذ ىم٤مئام اعم٘متيض يم٤من وم٢من ،يٙمـ مل أم هب٤م ًمألظمذ اعم٘متيض  اًمًالم

 ُمع اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سم٤مؾمؿ سمٕمد ومٞمام ومٞمف اعمتٛمًؽ إًمٞمٝم٤م يرُمل اًمتل اًمٖم٤مي٦م حت٘مؼ ومٕمال

 ًمٜم٤م جيقز ومال اًمٖم٤مي٦م شمٚمؽ حي٘مؼ مل وسم٤مًمت٤مزم اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ي٠مظمذ مل  ط  وم٤مًمرؾمقل ذًمؽ

 إي٤مه٤م أظمذٟم٤م ذم ٕن ؟ح٤مذا ،ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مؼ يم٤مٟم٧م وًمق اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ٟم٠مظمذ أن
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 وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م ُم٤م: »اًم٘م٤مئؾ  ط  اًمرؾمقل قمغم ٤ماؾمتدرايمً 

 يم٤مٟم٧م ًمق وممٙمٜم٦م اًمًالم قمٚمٞمف قمٝمده ذم ُمتٞمنة وهل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ومٚمقيم٤مٟم٧م شسمف

 قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ًمٙم٤من اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه أظمػما  هب٤م ي٘مّمد اًمتل اًمٖم٤مي٦م إليّم٤مل ُم٘مّمقدة

 ش.إًمٞمف ًمًٌ٘مقا  ظمػما  يم٤من ًمق: »اًمًٚمػ قمٚمامء ي٘مقل هٜم٤م وُمـ ،هب٤م أظمذ ىمد  اًمًالم

 قمغم وإُمثٚم٦م ىم٤مئام اًمقؾمٞمٚم٦م سمتٚمؽ ًمألظمذ اعم٘متيض اًم٥ًٌم يم٤من إذا ومٞمام هذايمٚمف 

 اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م دون اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات إذان أؿمٝمره٤م وُمـ ُمٜمٝم٤م ًمديٙمؿ ٦مُمٕمرووم هذا

 صالة أو ُمثال اًمٕمٞمديـ صالة يمٛمثؾ اًمقىمقع اًمٜم٤مدرة اًمّمٚمقات ؾمٞمام وٓ إظمرى

 هلؿ واعمٜمٌف هلؿ اعمذيمر إذان إمم سمح٤مضم٦م اًمٜم٤مس أن طمٞم٨م اخلًقف أو اًمٙمًقف

  ط اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ،اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات سم٤مٕذان اعم٘مّمقد هق يمام اًمقىم٧م سمدظمقل

 سمف اعم٘مّمقد وهذا اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ٟم٠مظمذ أن ٟمحـ جيقز ٓ وم٢مذن اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ي٠مظمذ مل

 ُمـ والًم٦م شمٕمرومقن هٜم٤م وُمـ وؾم٤مئؾ ُمـ سمٕمد ومٞمام حيدث ىمد ح٤م أي واًمتِمٌٞمف اًمتٛمثٞمؾ

 ا ظمػمً  يم٤من ًمق :وسمتٚمخٞمص سمقوقح ؾمٌؼ مم٤م يٗمٝمؿ اجلقاب ٕن احلًٜم٦م دقم٦مٌسم٤مًم ي٘مقل

 هذه أو اًم٥ًٌم هذا أن اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل اعمقوقع ذم اًمدىم٦م ًمٙمـ ،إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م

 ح٤مذا هب٤م أظمذ ُم٤م اًمرؾمقل أي اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤من ُم٤م شمٙمـ مل أن سمٕمد طمدث اًمقؾمٞمٚم٦م

 ..ومٞمٝم٤م ٟم٠مظمذ ٟمحـ

 (33:  37:  53/ 781/واًمٜمقر اهلدى)

    (33:  42:  13/ 781/واًمٜمقر اهلدى)

 افدف ظذ افضب فؾرجال جيقز هؾ

 اًمدف؟ قمغم اًميب ًمٚمرضم٤مل جيقز هؾ ؿمٞمخ، ي٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم :اًم١ًمال

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 ُمـ اًمدف قمغم ومٞمٝم٤م ييب اًمزواج همػم أظمرى ُمٜم٤مؾم٤ٌمت هٜم٤مك وهؾ :اًم١ًمال

 اًمٜم٤ًمء؟ ىمٌؾ
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 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أنٙمر وًمذًمؽ واًمٕمٞمد، اًمزواج إٓ هٜم٤مك ًمٞمس وم٘مط، اًمٕمٞمد :اًمِمٞمخ

 وهق قمٞمد، يقم ذم ط اًمٜمٌل قمغم سمٙمر أبق دظمؾ طمٞمٜمام اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمغم اًمًالم

 سمٙمر أبق دظمؾ سمدف، قمٚمٞمف شميسم٤من شمٖمٜمٞم٤من ضم٤مريت٤من وقمٜمده -ُمٖمٓمك: يٕمٜمل– ُمًجك

 سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: ىم٤مل اًمٜمٌقة، سمٞم٧م ذم اًمدف قمغم اًميب ؾمٛمع ومٚمام اًمّمديؼ،

: وىم٤مل رأؾمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومرومع اإلٟمٙم٤مري، سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم! ؟ط اهلل رؾمقل

 .قمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ وم٢من سمٙمر، أب٤م ي٤م دقمٝمام

 سملم ُم٤م ومّمؾ» :اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمزواج ذم اًمدف قمغم اًميب جيقز: اًمٕمٚمامء ىم٤مل ًمذًمؽ

 أيب حلدي٨م اًمٕمٞمد ذم ويمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو شاًمدف قمغم اًميب واًمًٗم٤مح اًمٜمٙم٤مح

 هق ٕنف سم٤مًمدف: ضهبام اجل٤مريتلم قمغم إٟمٙم٤مره ذم ُمٕمذوراً  يم٤من سمٙمر أب٤م ٕن ذًمؽ اًمّمديؼ: سمٙمر

صؾ،  شمٗمٞمد هٙمذا اًمدهر، أبد شمٕم٤مـمٞمٝم٤م حيرم اًمتل اعمالهل ُمـ هق اًمدف قمغم اًميب أن: أي ٕا

 ُمـ شمٕمٚمؿ قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق يم٤من وىمد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنميٕم٦م ذم اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص

 وؾمٛمع ط اًمٜمٌل قمغم دظمؾ ح٤م وًمذًمؽ اعمالهل، حتريؿ شمٕمٚمؿ ُم٤م مجٚم٦م ذم اًمًالم فقمٚمٞم اًمرؾمقل

 اًمرؾمقل، طمرُمٝم٤م اًمتل اعمالهل ُمـ هذا أن اًم٤ًمسمؼ، اًمٕمٚمؿ اؾمتٕمٛمؾ سم٤مًمدف شميسم٤من اجل٤مريتلم

 أبد اعمحرُم٦م اعمالهل ُمـ اؾمتثٜمك احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن اًمّمديؼ سمٙمر أبق قمٚمؿ ُم٤م سمٕمد يم٤من ًمٙمٜمف

 ذًمؽ قمٚمؿ ىمد اًمّمديؼ سمٙمر أبق يٙمـ مل اًمٕمٞمد، يقم وذم سمؾ اًمٕمرس، ذم وم٘مط ًمٞمس اًمدف اًمدهر

 .. ىمٌؾ ُمـ

 (..: 53:  53/ 13/واًمٜمقر اهلدى)

 افبقت دم اجلرس وجقد حؽؿ

ٞم٧م ذم اجلرس وضمقد طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  ضمرس: يٕمٜمل همػمه، أو احلامم أم اًم٤ًمقم٦م ؾمقاء اًٌم

 اجلرس؟ وضمقد ُمٓمٚمؼ احلامم،

 هق اعمحرم اجلرس أن: أجـ أن أدري وٓ يمتٌٜم٤م سمٕمض ذم ذيمرٟم٤م ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 .اًمٜم٤مىمقس يِمٌف اًمذي
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 وؿمٙمٚمف؟ سمٓمٜمٞمٜمف :ُمداظمٚم٦م

 اًمرؾمقل قمٜمف هنك اًمذي هق ًمٞمس ومٝمذا اعمتت٤مسمع اًمرٟملم هذا أُم٤م ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .شضمرس ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ» :ومٞمف وىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف

 .ـمـ ـمـ هذاك :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمق اجلامل، ُمـ واًمٗمحقل اًمٙم٤ٌمش رىم٤مب قمغم يقوع اًمذي هذا إٟمام :اًمِمٞمخ

 .اعمحرم هق هذا مت٤مُم٤ًم، اًمٜم٤مىمقس ـمٜملم أجش؟ يٕمٓمل رايح

  (33: 33: 29/ 824/ واًمٜمقر اهلدى) 

 





 األىاعيد حكه
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  اإلشالمقة واألكاصقد افصقدم افغـاء حؽؿ
 يمت٤مب قمغم ذًمؽ ذم ُمٕمتٛمديـ وسمدوهن٤م سم٤مًٔم٦م: سم٘مًٛمٞمف اعمحرم اًمٖمٜم٤مء سمٞمٜم٤م أن سمٕمد

 قمـ ٟمتحدث أن ًمٜم٤م آن وم٘مد إئٛم٦م وأىمقال اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وقمغم ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م اهلل

 وسم٤مهلل وم٠مىمقل اًمديٜمٞم٦م أو اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد ب اًمٞمقم يٕمرف وقمام اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء

  :أؾمتٕملم

 إهل ٓ أن ًمِمٝم٤مدة حت٘مٞم٘م٤م اهلل إٓ أطمدا ٟمٕمٌد ٓ أن جيقز ٓ يمام أنف ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م إن

 ط اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء سمام إٓ إًمٞمف ٟمت٘مرب أو اهلل ٟمٕمٌد أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ومٙمذًمؽ اهلل إٓ

 ًمرؾمقًمف ُمتٌٕم٤م هلل حم٤ٌم يم٤من سمذًمؽ اعم١مُمـ حت٘مؼ وم٢مذا اهلل رؾمقل حمٛمد ًمِمٝم٤مدة حت٘مٞم٘م٤م

 .ًمف وٟم٤مسا  ُمٕمف اهلل يم٤من اهلل أطمٌف وُمـ ط

 اهلل رمحف اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز رؾم٤مًم٦م قمغم شمٚمٕمٞم٘مل ُم٘مدُم٦م ذم ذيمرت يمٜم٧م وىمد

 وأن واًمرؾمقل اهلل طم٥م ذم ُمٕمرووملم طمديثلم سمٕمد اًمرؾمقل شمٗمْمٞمؾ ذم اًمًقل سمداي٦م

 :ٟمّمف ُم٤م اإليامن طمالوة وضمد ومٞمف ذًمؽ يم٤من ُمـ

 هلل احل٥م ُمـ اعمٜمزًم٦م هذه إمم يرىمك أن ٕطمد يٛمٙمـ ٓ أنف اعمًٚمؿ إخ أهي٤م واقمٚمؿ

ه دون قم٤ٌمدشمف ذم شمٕم٤ممم اهلل سمتقطمٞمد إٓ ورؾمقًمف  دون سم٤مٓشم٤ٌمع ط اًمٜمٌل وسم٢مومراد ؾمقا

 يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  ىُمْؾ ﴿: وىمقًمف اهلل أـم٤مع وم٘مد اًمرؾمقل يٓمع ُمـ: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اهلل قم٤ٌمد ُمـ همػمه

ٌُّقنَ 
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشم ٌُِٕمقيِن  اّلل   يم٤من ُمقؾمك أن ًمق سمٞمده ٟمٗمز واًمذي»  :ط وىمقًمف ﴾اّلل 

 .(2)شاشم٤ٌمقمل إٓ وؾمٕمف ُم٤م طمٞم٤م

 يًع ومٝمؾ ط اًمٜمٌل همػم يتٌع أن يًٕمف ٓ اهلل يمٚمٞمؿ ُمقؾمك ُمثؾ يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م 

 ُمـ وهق آشم٤ٌمع ذم ط اًمٜمٌل إومراد وضمقب قمغم اًم٘م٤مـمٕم٦م إدًم٦م ُمـ ومٝمذا همػمه؟ ذًمؽ

 اعمت٘مدُم٦م أي٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ضمٕمؾ وًمذًمؽ اهلل رؾمقل حمٛمدا ؿمٝم٤مدةأن ًمقازم

ه دون - ط اشم٤ٌمقمف  اهلل أطمٌف ُمـ أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م إي٤مه اهلل طم٥م قمغم دًمٞمال - ؾمقا

                                                           

 .[ُمٜمف.]3137 واًمّمحٞمح٦م. 2589 إرواء ذم خمرج طمًـ طمدي٨م2  (2)
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 قمٌدي إزم شم٘مرب وُم٤م»  :اًمّمحٞمح اًم٘مدد احلدي٨م ذم يمام رء يمؾ ذم ُمٕمف اهلل يم٤من

 وم٢مذا أطمٌف طمتك سم٤مًمٜمقاومؾ إزم يت٘مرب قمٌدي يزال وُم٤م قمٚمٞمف اومؽمو٧م مم٤م إزم أطم٥م سمٌمء

 ورضمٚمف هب٤م يٌٓمش اًمتل ويده سمف يٌٍم اًمذي وسمٍمه سمف يًٛمع اًمذي ؾمٛمٕمف يمٜم٧م أطمٌٌتف

 .ش..ٕقمٞمذٟمف اؾمتٕم٤مذين وًمئـ ٕقمٓمٞمٜمف ؾم٠مخٜمل وإن هب٤م يٛمٌم اًمتل

 .2643 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق. اًمٌخ٤مري رواه

 قمغم واضم٤ٌم يم٤من اهلل ُمـ اعمحٌقب سمٕمٌده هل إٟمام اإلهلٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هذه يم٤مٟم٧م وإذا

 ط اهلل رؾمقل اشم٤ٌمع وهق أٓ اهلل قمٜمد حمٌقسم٤م جيٕمٚمف اًمذي اًم٥ًٌم يتخذ أن ُمًٚمؿ يمؾ

ه دون وطمده  أخ٧ًم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ُمقٓه ُمـ اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م حئمك وم٘مط وسمذًمؽ ؾمقا

 .وطمده؟ ط سم٤مشم٤ٌمقمف إٓ اًمٜمقاومؾ ُمـ ومتٞمزه٤م اًمٗمرائض ُمٕمروم٦م إمم ؾمٌٞمؾ ٓ أنف شمرى

 (2) شاًمٜمّمٞمح٦م اًمديـ» :ط ىمقًمف ُمـ اٟمٓمالىم٤م قمكم ًمزاُم٤م أرى وم٢مين هذا قمرف إذا

ٟمٜم٤م ُمـ اسمتكم ُمـ أذيمر أن  سمام أو اًمّمقذم سم٤مًمٖمٜم٤مء يم٤مٟمقا  وطمٞمثام يم٤مٟمقا  ُمـ - اعمًٚمٛملم إظمقا

 :يكم سمام واؾمتامقم٤م اؾمامقم٤م اًمديٜمٞم٦م ٤مٕن٤مؿمٞمدسم يًٛمقٟمف

 اًمٙمت٤مب سمٗم٘مف طم٘م٤م اًمٕم٤مروملم اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ قم٤ممل ومٞمف يرشم٤مب ٓ مم٤م أن :أوال

 خم٤مًمٗم٦م قمـ وهنٞمٜم٤م سمٜمٝمجٝمؿ سم٤مًمتٛمًؽ أُمرٟم٤م اًمذيـ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وُمٜمٝم٩م واًمًٜم٦م

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ؾمٌٞمٚمٝمؿ ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمر  َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  َوَيت ٌِعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَم 

 قمغم َيٗمك ٓ: أىمقل ﴾َُمِّمػماً  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜم ؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقمم   َُم٤م ُٟمَقًم فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ 

 هل٤م اعمِمٝمقد اًم٘مرون ذم ُمٕمرووم٤م يٙمـ مل حمدث اعمذيمقر اًمٖمٜم٤مء أن اًمٕمٚمامء ه١مٓء ُمـ أطمد

 .سم٤مخلػمي٦م

 اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء سمام إٓ اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز ٓ أنف قمٜمدهؿ اعمًٚمؿ ُمـ أنف :ثاكقا

 اًمتل إُمثٚم٦م سمٕمض شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ًمذًمؽ ضب وىمد سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ح٤م ط

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف وم٘م٤مل ذيمرٟم٤م ُم٤م ُمٜمّمػ قمٚمؿ ذي ًمٙمؾ شم١ميمد

 طمرُمف ُم٤م إٓ طمرام وٓ اهلل ذع ُم٤م إٓ ديـ ومال أصالن ًمف اًمديـ أن اعمٕمٚمقم وُمـ

                                                           

 .[ُمٜمف. ]331 اعمرام وهم٤مي٦م 16 رىمؿ اإلرواء ذم خمرج وهق قمٜمف اهلل ريض اًمداري متٞمؿ قمـ ُمًٚمؿ رواه  (2)
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387 

 ي٠مذن مل ديٜم٤م وذقمقا  اهلل حيرُمف مل ُم٤م طمرُمقا  أهنؿ اعمنميملم قمغم قم٤مب شمٕم٤ممم واهلل اهلل

 .اهلل سمف

: ىمٞمؾ وم٢مذا ٟمٕمؿ: ىم٤مل ذًمؽ؟ ًمف ي٤ٌمح هؾ اجلٌٚملم سملم يٕمدو قمٛمـ (2)اًمٕم٤ممل ؾمئؾ وًمق

 اًمقضمف هذا قمغم ومٕمٚمف إن: ىم٤مل واعمروة؟ اًمّمٗم٤م سملم يًٕمك يمام اًمٕم٤ٌمدة وضمف قمغم إٟمف

 .(1)ىمتؾ وإٓ شم٤مب وم٢من وم٤مقمٚمف يًتت٤مب ُمٜمٙمر طمرام[ ومٝمق]

 وم٢مذا ضم٤مئز هذا سم٠من أومتك واًمرداء؟ اإلزار وًمٌس اًمرأس يمِمػ قمـ ؾمئؾ وًمق

 .ُمٜمٙمر طمرام هذا إن: ىم٤مل احل٤مج؟ حيرم يمام اإلطمرام وضمف قمغم يٗمٕمٚمف إٟمف: ىمٞمؾ

 وضمف قمغم يٗمٕمٚمف إٟمف: ىمٞمؾ وم٢مذا ضم٤مئز هذا: ىم٤مل اًمِمٛمس؟ ذم ي٘مقم قمٛمـ ؾمئؾ وًمق

 :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٌخ٤مري روى يمام ُمٜمٙمر هذا: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمدة؟

 شهذا؟ ُمـ» :وم٘م٤مل اًمِمٛمس ذم ىم٤مئام رضمال رأى ط اهلل رؾمقل أن صحٞمح

ئٞمؾ أبق هذا: ىم٤مًمقا   يتٙمٚمؿ وٓ ويًتٔمؾ ي٘مٕمد وٓ اًمِمٛمس ذم ي٘مقم أن ٟمذر إها

 .(3)شصقُمف وًمٞمتؿ وًمٞمًتٔمؾ وًمٞمجٚمس ومٚمٞمتٙمٚمؿ ُمروه» :ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل

٤مدة وضمف قمغم ومٕمٚمف ح٤م ًمٙمـ قمٜمف يٜمف مل ُم٤ٌمح همرض أو ًمراطم٦م ومٕمٚمف ًمق ومٝمذا  .قمٜمف هنل اًمٕم

 إذا وًمٙمـ ذًمؽ قمٚمٞمف حيرم مل اًمٌٞم٧م ظمٚمػ ُمـ سمٞمتف إمم اًمرضمؾ دظمؾ ًمق ويمذًمؽ

 ُمذُمقُم٤م قم٤مصٞم٤م يم٤من.. اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  ًمق يمام قم٤ٌمدة أنف قمغم ذًمؽ ومٕمؾ

 ومٞمتقب قم٤مص أنف يٕمٚمؿ اعمٕم٤ميص ٕن (4)اعمٕمّمٞم٦م ُمـ إسمٚمٞمس إمم أطم٥م واًمٌدقم٦م ُمٌتدقم٤م

 هلق أو ًمٚمٕم٥م اًمًامع طمي ُمـ وهلذا يتقب ومال ـم٤مقم٦م يٗمٕمٚمف اًمذي أن حي٥ًم واعمٌتدع

 .اًمثقاب سمف يرضمق وٓ قمٛمٚمف ص٤مًمح ُمـ يٕمده ٓ

 يمٛمـ يم٤من قمٜمف هنل وإذا ديٜم٤م يتخذه وم٢مٟمف شمٕم٤ممم اهلل إمم ـمريؼ أنف قمغم ومٕمٚمف ُمـ وأُم٤م

                                                           

 [ُمٜمف]! اًمٖمزازم اخلٚمٗمل وًمٞمس اًمًٚمٗمل اًمٕم٤ممل ـمٌٕم٤م يٕمٜمل  (2)

 [ُمٜمف]! يم٤مًمٕمٜم٘م٤مء اًمٞمقم ص٤مر اًمذي اهلل طمدود قمغم اًم٘م٤مئؿ احل٤ميمؿ ىمٌؾ ُمـ يٕمٜمل: ىمٚم٧م  (1)

 [ُمٜمف. ]صحٞمح وهق اًمِمٛمس ذم: ىمقًمف اًمٌخ٤مري ذم ًمٞمس إٟمف سمٞم٤من وومٞمف ،1592 ،8/128 اإلرواء ذم خمرج  (3)

 [ُمٜمف. ]1/748/2885 ُمًٜمده ذم اجلٕمد اسمـ رواه اًمثقري ؾمٗمٞم٤من وهق اًمًٚمػ سمٕمض قمـ هذا روي  (4)
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 !شمريمف إذا اهلل ُمـ ٟمّمٞمٌف وطمرم اهلل قمـ اٟم٘مٓمع ىمد أنف ورأى ديٜمف قمـ هنل

 :اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ أطمد ي٘مقل وٓ اعمًٚمٛملم قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق والل ومٝم١مٓء

 إمم وـمري٘م٤م ديٜم٤م هذا ضمٕمؾ ُمـ سمؾ ُم٤ٌمح أُمر شمٕم٤ممم اهلل إمم ـمري٘م٤م ديٜم٤م هذا اخت٤مذ إن

 .اعمًٚمٛملم إلمج٤مع خم٤مًمػ ُمْمؾ و٤مل ومٝمق شمٕم٤ممم اهلل

 يم٤من وٟمٞمتف اًمٕم٤مُمؾ ومٕمؾ إمم يٜمٔمر ومل قمٚمٞمف وشمٙمٚمؿ اًمٕمٛمؾ فم٤مهر إمم ٟمٔمر وُمـ

 .633 – 632/  22 اًمٗمت٤موى جمٛمقع. قمٚمؿ سمال اًمديـ ذم ُمتٙمٚمام ضم٤مهال

 وًمق اهلل ينمقمف مل سمام اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز ٓ أنف اًمٕمٚمامء قمٜمد اعم٘مرر ُمـ إن: صم٤مًمث٤م

 سمّمالة شمًٛمك اًمتل ويم٤مًمّمالة اًمٕمٞمديـ ًمّمالة ُمثال يم٤مٕذان ُمنموقم٤م أصٚمف يم٤من

 سمْم٤مقمتف قمروف قمٜمد اًم٤ٌمئع وُمـ اًمٕمٓم٤مس قمٜمد ط اًمٜمٌل قمغم ويم٤مًمّمالة اًمرهم٤مئ٥م

 اإلُم٤مم يًٛمٞمٝم٤م اًمتل إُمقر حمدصم٤مت ُمـ - ضمدا ويمثػم يمثػم ذًمؽ وٟمحق - زسمقنًمٚم

 دظمقهل٤م آقمتّم٤مم طم٘م٤م اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم وطم٘مؼ اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدع ب اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل

 .(2)شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ» :ط ىمقًمف قمٛمقم ذم

 هق سمؾ أومم سم٤مب ُمـ حمرُم٤م يٙمقن طمرم سمام اهلل إمم وم٤مًمت٘مرب ذًمؽ قمرف وم٢مذا

 ومٕمؾ ُمـ اهلل شمققمد وىمد اهلل ًمنميٕم٦م واعمِم٤مىم٘م٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م اًمتحريؿ ؿمديد

ـْ ﴿: سم٘مقًمف ذًمؽ َ  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم َ  وَم٢مِن   َوَرؾُمقًَمفُ  اّلل   ﴾.اًْمِٕمَ٘م٤مِب  ؿَمِديدُ  اّلل 

 شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ممـ وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌٝم٤م ومٞمف أن ذًمؽ إمم يْم٤مف

 ىم٤مل اًمذيـ وسم٤معمنميملم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة وهمرهتؿ وًمٕم٤ٌم هلقا  ديٜمٝمؿ اختذوا اًمذيـ: ومٞمٝمؿ

ٌَٞم٧ِْم  قِمٜمْدَ  َصالهُتُؿْ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿: ومٞمٝمؿ ٓ   اًْم  ﴾.َوشَمّْمِدَي٦مً  ُُمَٙم٤مءً  إِ

 .(1)اًمتّمٗمٞمؼ: واًمتّمدي٦م اًمّمٗمػم: اعمٙم٤مء: اًمٕمٚمامء ىم٤مل 

 اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وم٘م٤مل وطمديث٤م ىمديام قمٚمٝمؿ اًمٕمٚمامء إٟمٙم٤مر اؿمتد وًمذًمؽ

                                                           

 رؾم٤مًمتل اٟمٔمر ُمقوع ُم٤م همػم ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وصححف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًمئل رواه (2)

 [ُمٜمف. ]37 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم

 [ُمٜمف. ]145-2/144 اًمٚمٝمٗم٤من وإهم٤مصم٦م ،3/336 يمثػم اسمـ شمٗمًػم اٟمٔمر 2  (1)
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 قمـ اًمٜم٤مس يّمدون اًمزٟم٤مدىم٦م أطمدصمتف اًمتٖمٞمػم: ًمف ي٘م٤مل ؿمٞمئ٤م سم٤مًمٕمراق شمريم٧م :شمٕم٤ممم

 .(2)اًم٘مرآن

 إذا: ]وىم٤مل اؾمتامقمف قمـ وهنك ومٙمرهف: رواي٦م وذم سمدقم٦م: وم٘م٤مل أمحد؟ قمٜمف وؾمئؾ

 .(1)[أظمرى ـمريؼ ذم ومخذ ـمريؼ ذم ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمٟم٤م رأج٧م

 سم٘مْمٞم٥م احل٤مضيـ سمٕمض ومٞميب ُمٖمـ سمف يٖمٜمك اًمدٟمٞم٤م ذم يزهد ؿمٕمر: واًمتٖمٞمػم

 .وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمام همٜم٤مئف شمقىمٞمع قمغم خمدة أو ٟمٓمع قمغم

 ذيمره وُم٤م :573/  22 اعمجٛمقع ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 ظمٌػم إُم٤مم يمالم[ ومٝمق]- اًمزٟم٤مدىم٦م إطمداث ُمـ أنف ُمـ - قمٜمف اهلل ريض - اًمِم٤مومٕمل

 ُمتٝمؿ هق ُمـ إٓ إصؾ ذم إًمٞمف ويدقمق ومٞمف يرهم٥م مل اًمًامع هذا وم٢من اإلؾمالم سم٠مصقل

 ـاًمرمح قمٌد أبق ذيمر يمام وأُمث٤مهلؿ ؾمٞمٜم٤م واسمـ واًمٗم٤مرايب اًمراوٟمدي يم٤مسمـ سم٤مًمزٟمدىم٦م

  :ىم٤مل (3)اًمراوٟمدي اسمـ قمـ اًمًامع ُم٠ًمخ٦م ذم اًمًٚمٛمل

 سمف آُمر: ىم٤مل أو - أوضمٌف وم٠من٤م ىمقم ويمرهف ىمقم وم٠مب٤مطمف اًمًامع ذم اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ

 .سمف إُمر ذم اًمٕمٚمامء إمج٤مع ومخ٤مًمػ

 قمٜمد ـمري٘م٦م ومٞمف وًمف اعمقؾمٞم٘مك يًٛمقٟمف اًمذي اًمٖمٜم٤مء ذم سم٤مرقم٤م يم٤من (4)واًمٗم٤مرايب

 صمؿ وم٠مبٙم٤مهؿ ضب ح٤م ُمِمٝمقرة محدان اسمـ ُمع وطمٙم٤ميتف اًمٖمٜم٤مء صٜم٤مقم٦م أهؾ

 .ظمرج صمؿ ٟمقُمٝمؿ صمؿ أوحٙمٝمؿ

                                                           

 اسمـ ذيمره صحٞمح وإؾمٜم٤مده ،149 -144 ص اجلقزي اسمـ وقمٜمف ،9/246 احلٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ،36 ص  (2)

شمر أنف ،2/119 اإلهم٤مئ٦م ذم اًم٘مٞمؿ  سم٤مُٕمر اخلالل رواه. أقماله ذيمرت سمام اًمتٖمٌػم ومن صمؿ اًمِم٤مومٕمل قمـ ُمتقا

 [ُمٜمف. ]سم٤معمٕمروف

 [ُمٜمف. ]214 ص اًمًامع ُم٠ًمخ٦م ُمـ واًمزي٤مدة قمٜمف ـمرق ُمـ اخلالل رواه   (1)

 ُمـ أول يم٤من: "اعمٞمزان ًم٤ًمن ذم احل٤مومظ ىم٤مل اًمِمٝمػم اًمزٟمديؼ اًمرواٟمدي إؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ أمحد اؾمٛمف   (3)

 اًمِمٞمخ أضم٤مد وىمد اإلؾمالم قمغم ومٞمٝم٤م يٓمٕمـ يمثػمة يمت٤ٌم صٜمػ وىمد سم٤مإلحل٤مد واؿمتٝمر شمزٟمدق صمؿ اعمٕمتزًم٦م ُمتٙمٚمٛمل

 [ُمٜمف".]وُم٤مئتلم وشمًٕملم صمامن ؾمٜم٦م شمقذم ًٕمٕمٜمف، أوردشمف وإٟمام اعمٞمزان يٕمٜمل اًمٙمت٤مب هذا ُمـ شمرمجتف طمذف ذم

 واحلٙم٤مي٦م ،354 -1/353 اًمذه٥م ؿمذرات ذم ُمًٌٓم٦م شمرمج٦م ًمف اًمؽميمل ـمرظم٤من سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اؾمٛمف  (4)

 [ُمٜمف. ]339 ؾمٜم٦م ُم٤مت وهمػمه اًمٖمزازم يمٗمره يم٤مٕؾمٓمقرة وهل ومٞمف ُمذيمقرة إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل
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 مل ط اًمٜمٌل أن اإلؾمالم ديـ ُمـ سم٤مٓوٓمراب قمرف وىمد :565 ص وىم٤مل

 ُمع اعمٚمحٜم٦م إبٞم٤مت اؾمتامع إمم جيتٛمٕمقا  أن وزه٤مدهؿ وقم٤ٌمدهؿ أُمتف ًمّم٤محلل ينمع

 ُمت٤مسمٕمتف قمـ َيرج أن ٕطمد يٌح مل يمام اًمدف أو سم٤مًم٘مْمٞم٥م ضب أو سم٤مًمٙمػ ضب

 وٓ ًمٕم٤مُمل وٓ فم٤مهره ذم وٓ إُمر سم٤مـمـ ذم ٓ واحلٙمٛم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ضم٤مء ُم٤م وإشم٤ٌمع

 .خل٤ميص

 اًم٘مٚمقب وأطمقال اًمديـ سمح٘م٤مئؼ ظمؼمة ًمف يم٤من وُمـ :576 - 573 اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ

 ًمٚم٘مٚمقب جيٚم٥م ٓ واًمتّمدي٦م اعمٙم٤مء ؾمامع أن قمرف وُمقاضمٞمده٤م وأذواىمٝم٤م وُمٕم٤مرومٝم٤م

 ومٝمق ُمٜمف أقمٔمؿ هق ُم٤م واعمٗمًدة اًمير ُمـ ذًمؽ وٛمـ ورم إٓ ُمّمٚمح٦م وٓ ُمٜمٗمٕم٦م

 .اًمٙم١موس محٞم٤م ومٕمؾ اًمٜمٗمقس ذم يٗمٕمؾ ًمٚمجًد يم٤مخلٛمر ًمٚمروح

 جيد يمام متٞمٞمز سمال ًمذة ومٞمجدون اخلٛمر ؾمٙمر ُمـ أقمٔمؿ ؾمٙمرا  أصح٤مسمف يقرث وهلذا

 قمـ ذًمؽ ويّمدهؿ اخلٛمر ًمِم٤مرب حيّمؾ مم٤م وأيمؼم أيمثر هلؿ حيّمؾ سمؾ اخلٛمر ؿم٤مرب

 أقمٔمؿ واًمٌٖمْم٤مء اًمٕمداوة سمٞمٜمٝمؿ ويقىمع اخلٛمر يّمدهؿ مم٤م أقمٔمؿ اًمّمالة وقمـ اهلل ذيمر

 اًمِمٞم٤مـملم ُمـ هبؿ ي٘مؽمن سمام سمؾ سمٞمد ُمس همػم ُمـ سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ طمتك اخلٛمر ُمـ

 احل٤مل شمٚمؽ ذم اًمِمٞم٤مـملم قمٚمٞمٝمؿ شمتٜمزل سمحٞم٨م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م أطمقال هلؿ حيّمؾ وم٤مٟمف

 ضمٜمس ُمـ سمٙمالم إُم٤م: اعمٍموع ًم٤ًمن قمغم اجلٜمل يتٙمٚمؿ يمام أخًٜمتٝمؿ قمغم ويتٙمٚمٛمقن

 ويٙمقن همػمهؿ أو اًمٗمرس أو اًمؽمك يمٚم٤ًمن يمالُمٝمؿ يٗم٘مف ٓ اًمذيـ إقم٤مضمؿ يمالم

 ُمـ اًمٙمالم يٙمقن سمؾ سمذًمؽ يتٙمٚمؿ أن حيًـ ٓ همري٤ٌم اًمِمٞمٓم٤من ًمًٌف اًمذي اإلٟم٤ًمن

 ًمف يٗمٝمؿ وٓ يٕم٘مؾ ٓ سمٙمالم وإُم٤م إظمقاهنؿ ُمـ اًمِمٞم٤مـملم شمٚمؽ شمٙمقن ُمـ يمالم ضمٜمس

 .(2)وقمٞم٤مٟم٤م ؿمٝمقدا اعمٙم٤مؿمٗم٦م أهؾ يٕمرومف وهذا ُمٕمٜمك

                                                           

 اإلٟم٤ًمن سمدن ذم ودظمقًمف طم٘مٞم٘مٞم٤م ُم٤ًم ًمإلٟم٤ًمن اًمِمٞمٓم٤من ُمس قم٘مٞمدة اعمٕم٤مسيـ سمٕمض أنٙمر ًم٘مد: شمٜمٌٞمف   (2)

 ُمْمٕمػ يمؼمه وشمقمم اًمٜم٤مس قمغم قمغم ومٞمٝم٤م ُمقهقا  اًمت٠مخٞمٗم٤مت سمٕمض ذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ وأخػ إي٤مه وسقمف

 إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ ذم ضم٤مء ُم٤م ووٕمػ إؾمٓمقرة ب اعمًٛمك يمت٤مسمف ذم ذيمره اح٤مر اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة هذه وم٤مؾمتٖمٚمقا  آظمرون واؿمتط اعمٕمتزًم٦م شم٠مويالت إمم وهمػمه هق وريمـ يمٕم٤مدشمف اًمّمحٞمح٦م

 طمقهلؿ اًمٜم٤مس جلٛمع وؾمٞمٚم٦م واختذوه٤م هل٤م اعمٜمٙمريـ سمذًمؽ وؾم٤مقمدوا طم٘مٞم٘متٝم٤م همػم مم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ُم٤م هب٤م وأخح٘مقا 

 = سمٕمْمٝمؿ ص٤مر طمتك سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال ٕيمؾ هلؿ ُمٝمٜم٦م وضمٕمٚمقه٤م سمزقمٛمٝمؿ صدورهؿ ُمـ اجل٤من ٓؾمتخراج
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 وم٤من اًمٜمٛمط هذا ُمـ هؿ اًمنميٕم٦م قمـ ظمروضمٝمؿ ُمع اًمٜم٤مر يدظمٚمقن اًمذيـ وه١مٓء

 ييب اعمٍموع أن طمتك سمدٟمف إطم٤ًمس يً٘مط سمحٞم٨م أطمدهؿ شمالسمس اًمِمٞم٤مـملم

 اًمِمٞم٤مـملم شمٚمًٌٝمؿ ه١مٓء ومٙمذًمؽ ضمٚمده ذم ي١مصمر وٓ سمذًمؽ حيس ٓ وهق قمٔمٞمام ضسم٤م

 قم٘مٚمف شمٖمٞم٥م ُمع اًمِمٞمٓم٤من أطمدهؿ يٚمٌس وإٟمام اهلقاء ذم هبؿ شمٓمػم وىمد اًمٜم٤مر هبؿ وشمدظمؾ

 .اعمٍموع اًمِمٞمٓم٤من يٚمٌس يمام

 اًمٜم٤مر يّمغم وم٢مٟمف اعمّمكم: ٕطمدهؿ ي٘م٤مل اًمزط ُمـ ضب واعمٖمرب اهلٜمد وسم٠مرض

 ويٗمٕمؾ (2)اًمزج رأس قمغم وي٘مػ اهلقاء ذم ويٓمػم ويدظمٚمٝم٤م وشمٚمًٌف ه١مٓء يّمغم يمام

 يمثػما  ختٓمػ واجلـ هلؿ ظمالق ٓ اًمذيـ اًمزط ُمـ وهؿ ه١مٓء يٗمٕمٚمف مم٤م أبٚمغ أؿمٞم٤مء

 إُمقر هذه ُمـ سم٤مذٟم٤م وىمد اهلقاء ذم هبؿ وشمٓمػم اًمٜم٤مس أبّم٤مر قمـ وشمٖمٞمٌف اإلٟمس ُمـ

 إذا اعمِم٤مئخ سمٕمض إمم واعمٜمتًٌقن اعمتقهلقن ه١مٓء هذا يٗمٕمؾ ويمذًمؽ وصٗمف يٓمقل ُم٤م

 وي٘مػ اهلقاء ذم يّمٕمد ُمـ ُمٜمٝمؿ واًمتّمدي٦م اعمٙم٤مء ؾمامع وقمٜمد ؾمامقمل وضمد ًمف طمّمؾ

 وأنقاع سمدٟمف قمغم يْمٕمف صمؿ سم٤مًمٜم٤مر اعمحٛمك احلديد وي٠مظمذ اًمٜم٤مر ويدظمؾ اًمرُمح زج قمغم

 ىمراءة قمٜمد وٓ اًمذيمر قمٜمد وٓ اًمّمالة قمٜمد احل٤مل هذه ًمف حتّمؾ وٓ اجلٜمس هذا ُمـ

 وشمٚمؽ اًمِمٞم٤مـملم شمٓمرد حمٛمدي٦م ٟمٌقي٦م إؾمالُمٞم٦م إيامٟمٞم٦م ذقمٞم٦م قم٤ٌمدات هذه ٕن اًم٘مرآن

 .اًمِمٞم٤مـملم دمٚم٥م ومٚمًٗمٞم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ذيمٞم٦م سمدقمٞم٦م قم٤ٌمدات

 اهلل سمٞمقت ُمـ سمٞم٧م ذم ىمقم اضمتٛمع ُم٤م» اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط اًمٜمٌل ىم٤مل

 اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ وٟمزًم٧م اًمرمح٦م همِمٞمتٝمؿ إٓ سمٞمٜمٝمؿ ويتدارؾمقٟمف اهلل يمت٤مب يتٚمقن

 أن: اًمّمحٞمح احلدي٨م رم صم٧ٌم وىمد (1)شقمٜمده ومٞمٛمـ اهلل وذيمرهؿ اعمالئٙم٦م وطمٗمتٝمؿ

 ومٞمٝم٤م يم٤مًمٔمٚم٦م ًمًامقمٝم٤م اعمالئٙم٦م شمٜمزًم٧م اًمٙمٝمػ ؾمقرة ىمرأ  ح٤م طمْمػم سمـ أؾمٞمد

                                                           

 اعمجٚمد ذم مجٞمٕم٤م قمٚمٞمٝمؿ رددت وىمد اعمٜمٙمريـ وأوَلؽ اعمٌٓمٚملم ه١مٓء سملم و٤مئع واحلؼ إهمٜمٞم٤مء يم٤ٌمر ُمـ

 [ُمٜمف. ]1928 سمرىمؿ احل٘مٞم٘مل اعمس شم١ميمد اًمتل اًمّمحٞمح٦م ُمـ اًم٤ًمدس

 [ُمٜمف. ]اًمرُمح قمغم اًمذي اًمٜمّمؾ هق  (2)

 [ُمٜمف. ]36 ص طمديثٞم٦م ٟمّمقص ٟم٘مد ذم قمٜمدي خمرج وهق ُمًٚمؿ صحٞمح ذم هق  (1)
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 .(2)اًمنج

 ذك طم٘مٞم٘م٦م قمـ ويّمد واًمٔمٚمؿ اًمٗمقاطمش إمم يدقمق واًمتّمدي٦م اعمٙم٤مء يم٤من وهلذا

 اًميب هق اًمتٖمٌػم ٕن شمٖمٌػما  يًٛمقٟمف واًمًٚمػ اخلٛمر يٗمٕمؾ يمام واًمّمالة شمٕم٤ممم اهلل

 يْمؿ وم٘مد اًمتٚمحلم قمغم  اإلٟم٤ًمن صقت يٖمؼم ُم٤م وهق اجلٚمقد ُمـ ضمٚمد قمغم سم٤مًم٘مْمٞم٥م

 سم٘مْمٞم٥م اًميب وإُم٤م إظمرى قمغم اًمٞمديـ سم٠مطمد اًمتّمٗمٞمؼ إُم٤م اإلٟم٤ًمن صقت إمم

 يمٜم٤مىمقس ـمٌؾ أو دف قمغم همػمه٤م أو أظمتٝم٤م قمغم سم٤مًمٞمد اًميب وإُم٤م وضمٚمد ومخذ قمغم

 اًمدي٤مٟم٦م وضمف قمغم اعمالهل هذه ومٕمؾ ومٛمـ اًمٞمٝمقد يمٌقق صٗم٤مرة ذم واًمٜمٗمخ اًمٜمّم٤مرى

 .وضمٝم٤مًمتف والًمتف ذم ري٥م ومال واًمت٘مرب

 اًمٓمٞم٥م أبق اًم٘م٤ميض اًمّمقومٞم٦م همٜم٤مء قمغم اإلٟمٙم٤مر ذم سم٤مًمٖمقا  اًمذيـ اًمٕمٚمامء وُمـ

 وـم٤مقم٦م ديٜم٤م اًمٖمٜم٤مء ضمٕمٚمقا  ٕهنؿ اعمًٚمٛملم جلامقم٦م خم٤مًمٗم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م هذه :وم٘م٤مل (1)اًمٓمؼمي

 .(3)اًمٙمريٛم٦م واعمِم٤مهد اًمنميٗم٦م اًمٌ٘م٤مع وؾم٤مئر واجلقاُمع اعم٤ًمضمد ذم إقمالٟمف ورأج٧م

 صمؿ اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤م ي٘مرؤون ُمٙم٤من ذم ىمقم قمـ ؾمئؾ (4)اًمٓمرـمقر اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 واًمِم٤ٌمسم٦م سم٤مًمدف وييسمقن ويٓمرسمقن ومػمىمّمقن اًمِمٕمر ُمـ ؿمٞمئ٤م ُمٜمِمد هلؿ يٜمِمدون

 ٓ؟ أو طمالل ُمٕمٝمؿ احلْمقر هؾ

 يمت٤مب إٓ اإلؾمالم وُم٤م ووالًم٦م وضمٝم٤مًم٦م سمٓم٤مًم٦م هذا اًمّمقومٞم٦م ُمذه٥م: وم٠مضم٤مب

 اًم٤ًمُمري أصح٤مب أطمدصمف ُمـ وم٠مول واًمتقاضمد اًمرىمص وأُم٤م ط رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل

 :أي - وهق ويتقاضمدون طمقًمف يرىمّمقن وم٠متقا  ظمقار ًمف ضمًدا قمجال هلؿ اختذ ح٤م

 قمغم يم٠منام وأصح٤مسمف ط اًمٜمٌل جمٚمس يم٤من وإٟمام اًمٕمجؾ وقم٤ٌمد اًمٙمٗم٤مر ديـ - اًمرىمص

                                                           

 ص٤مطم٥م إهب٤مم ومٞمف ًمٙمـ. 795 صحٞمحف ذم وُمًٚمؿ. 5322 صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري إُم٤مم احلدي٨م أصؾ روى  (2)

 يمثػم اسمـ سمذًمؽ وضمزم. طمْمػم سمـ أؾمٞمد هق: ىمٞمؾ: 9/57 اًمٗمتح ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل وًمٙمـ أؾمٞمد اًم٘مّم٦م

 قمغم ُمٌٜمل يمٚمف وهذا 4ص اعمٌٝمٛم٦م إؾمامء ذم اًمٌٖمدادي اخلٓمٞم٥م ذًمؽ ذم شمٌع وًمٕمٚمف ،3/225 شمٗمًػمه ذم

 [ُمٜمف. ]اًمتٕمٞملم هذا ذم سم٤مجلزم قمٚمٞمف اًمقاىمػ ي٘مٓمع ٟمص ُمـ وًمٞمس آطمتامل

 ُم٤مت اإلؾمالم، ؿمٞمخ اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم ب ،27/668 اًمًػم ذم اًمذهٌل وصٗمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ هق  (1)

 [ُمٜمف. ]اهلل رمحف وُمئ٦م ؾمٜمت٤من وًمف ـه453 ؾمٜم٦م اًمٗمٝمؿ صم٤مسم٧م اًمٕم٘مؾ صحٞمح

 [ُمٜمف. ]31ص اًمٓمؼمي رؾم٤مًم٦م ذم ُم٤م شمٚمخٞمص وهق ،161 ص اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اًمًامع ُم٠ًمخ٦م  (3)

 [ُمٜمف. ]513 ؾمٜم٦م ُم٤مت اًمزاهد اًم٘مدوة اإلُم٤مم: 29/493 اًمذهٌل ىم٤مل ىمرـم٦ٌم ذم اح٤مًمٙمٞم٦م ؿمٞمخ  (4)
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سمف ًمٚمًٚمٓم٤من ومٞمٜمٌٖمل اًمقىم٤مر ُمـ اًمٓمػم رءوؾمٝمؿ  ذم احلْمقر ُمـ يٛمٜمٕمٝمؿ أن وٟمقا

 يٕمٞمٜمٝمؿ وٓ ُمٕمٝمؿ حيي أن أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ ٕطمد حيؾ وٓ وهمػمه٤م اعم٤ًمضمد

 أئٛم٦م ُمـ وهمػمهؿ وأمحد واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م وأيب ُم٤مًمؽ ُمذه٥م هذا سم٤مـمؾ قمغم

 .(2)اعمًٚمٛملم

 ويٌٕم٨م اًم٤ًميمـ حيرك اًمذي اًمٖمٜم٤مء ذيمر أن سمٕمد ىم٤مل (1)اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 ذم َيتٚمػ وٓ اعمحرُم٦م إُمقر ُمـ وهمػممه٤م واخلٛمر اًمٜم٤ًمء وصػ وومٞمف اًمٙم٤مُمـ

 :حتريٛمف

 اًمٜمٗمقس ًمٙمـ ،حتريٛمف ذم َيتٚمػ ٓ ُم٤م ىمٌٞمؾ ومٛمـ ذًمؽ ذم اًمّمقومٞم٦م سمتدقمفا ُم٤م وأُم٤م

ٟمٞم٦م  ُمٜمٝمؿ يمثػم ذم فمٝمرت ًم٘مد طمتك اخلػم إمم يٜم٥ًم ممـ يمثػم قمغم همٚم٧ٌم اًمِمٝمقا

 ،ُمتالطم٘م٦م وشم٘مٓمٞمٕم٤مت ُمتٓم٤مسم٘م٦م سمحريم٤مت رىمّمقا  طمتك واًمّمٌٞم٤من اعمج٤مٟملم ومٕمالت

 ذًمؽ وأن إقمامل وص٤مًمح اًم٘مرب سم٤مب ُمـ ضمٕمٚمقه٤م أن إمم ُمٜمٝمؿ سم٘مقم اًمتقاىمع واٟمتٝمك

 واهلل اعمخرىم٦م أهؾ وىمقل اًمزٟمدىم٦م آصم٤مر ُمـ اًمتح٘مٞمؼ قمغم وهذا ،إطمقال ؾمٜمل يثٛمر

 .(3)اعمًتٕم٤من شمٕم٤ممم

سم٤م ُمًٝم٦ٌم ًمف ومتقى ذم (4)اًمّمالح اسمـ احل٤مومظ اإلُم٤مم هذا سمٜمحق أومتك وىمد  قمغم ضمقا

 واًمتّمٗمٞمؼ اًمرىمص ُمع واًمِم٤ٌمسم٦م سم٤مًمدف اًمٖمٜم٤مء يًتحٚمقن قمٛمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؾم١مال

 اًمٕم٤ٌمدات؟ أومْمؾ ُمـ وأنف وىمرسم٦م طمالل ذًمؽ أن ويٕمت٘مدون

 :ىم٤مل اعم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م مم٤م ظمالصتف سمام اهلل رمحف وم٠مضم٤مب

                                                           

 - 22/137 اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم اًمزواضمر ه٤مُمش/53ص اهلٞمتٛمل ًمٚمٗم٘مٞمف اًمًامع آٓت ؾمامع قمـ اًمرقم٤مع يمػ  (2)

 [ُمٜمف. ]138

 واًمًٓمر. 672 ؾمٜم٦م ُم٤مت اًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع ُم١مًمػ اعمِمٝمقر اًم٘مرـمٌل إنّم٤مري أمحد سمـ حمٛمد هق  (1)

 [ُمٜمف. ]24/54 سمٜمحقه اجل٤مُمع ذم هق ُمٜمف إول

 [ُمٜمف. ]22/73 أًمقد ًمٚمٕمالُم٦م اعمٕم٤مين روح  (3)

: اًمًػم ذم اًمذهٌل ىم٤مل اعمِمٝمقرة احلدي٨م قمٚمقم ُم٘مدُم٦م ُم١مًمػ اًمديـ شم٘مل اإلؾمالم ؿمٞمخ اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم هق  (4)

 [ُمٜمف. ]643 ؾمٜم٦م شمقذم. واًمٗم٘مف واحلدي٨م اًمتٗمًػم ذم قمٍمه ومْمالء أطمد يم٤من
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 اعمٚمحديـ سم٤مـمٜمٞم٦م هذا سم٘مقهلؿ وؿم٤ميٕمقا  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمغم يمذسمقا  ًم٘مد

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ُم٤م ومٕمٚمٞمف إمج٤مقمٝمؿ ظم٤مًمػ وُمـ اعمًٚمٛملم إمج٤مع وظم٤مًمٗمقا   ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم

ؾُمقَل  ـْ  اًمر  َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  ضَمَٝمٜم ؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقمم   َُم٤م ُٟمَقًم فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيت ٌِعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَم 

 .(2)﴾َُمِّمػماً  َوؾَم٤مَءْت 

 ىمقم قمـ إًمٞمف وضمف ؾم١مال قمـ إضم٤مسم٦م وم٘م٤مل (1)اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 يٖمٜمقن صمؿ واطمد سمّمقت ضمٝمرا  اهلل ومٞمذيمرون جيتٛمٕمقن اًمّمقومٞم٦م إمم يٜمتٛمقن

 :ويرىمّمقن؟

 وـمري٘م٦م ط اهلل رؾمقل ـمري٘م٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعمحدصم٤مت اًمٌدع ُمـ يمٚمف ذًمؽ إن

 .ظمٚم٘مف ُمـ ؿم٤مء ُمـ سمذًمؽ اهلل ومٜمٗمع سم٢مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕملم أصح٤مسمف

 سمتٚمؽ اًمٕم٤مُمٚملم قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مُم٧م اًمٌالد سمٕمض إمم وصؾ ح٤م اجلقاب أن ذيمر صمؿ

 ًمٌٕمض ومت٤موى إمم ومٚمج٠موا ُمٜمٝم٤م أيمٚمٝمؿ واٟم٘مٓم٤مع ـمري٘متٝمؿ اٟمدراس وظم٤مومقا  اًمٌدع

 طمج٦م أهن٤م وسملم قمٚمٞمٝمؿ اًمِم٤مـمٌل ومرد سمدقمتٝمؿ ًمّم٤مًمح يًتٖمٚمقهن٤م اًمقىم٧م ؿمٞمقخ

 .قمٚمٞمٝمؿ

 ؿم٤مء ومٛمـ 388 - 358 صٗمح٦م صمالصملم ٟمحق ذم ضمدا ذًمؽ ذم اًمٙمالم وسمًط

 .إًمٞمف رضمع اًمتقؾمع

 وسملم وإهقاء اًمٌدع أهؾ قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد وُمآظمذ أصقٓ ذيمر ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من

 ٕمهٞمتٝم٤م قمٜمٝم٤م ظمالص٦م اًم٘مراء إمم أىمدم أن ومرأج٧م ؿم٤مومٞم٤م سمٞم٤مٟم٤م ًمٚمنمع وخم٤مًمٗمتٝم٤م سمٓمالهن٤م

 197/  2 اهلل رمحف ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمام سمٞم٤مهن٤م ذم اًم٘مقل يًٌٓمقا  مل إصقل قمٚمامء وٕن

                                                           

 أوؾمع ُم٘مٓمٕم٤م. 2/118 اًمٚمٝم٤موم٤من إهم٤مئ٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ. 643 ؾمٜم٦م شمقذم -332 -333 اًمّمالح اسمـ ومت٤موى اٟمٔمر  (2)

 [ُمٜمف. ]سمٕمْمف وومٞمف هٜم٤م مم٤م

 اًمٜمٗمٞم٦ًم اجلٚمٞمٚم٦م اعم١مًمٗم٤مت ص٤مطم٥م اًمٖمرٟم٤مـمل إؾمح٤مق أبق اًمٚمخٛمل ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م هق  (1)

 [ُمٜمف. ]793 ؾمٜم٦م ُم٤مت
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 .(2)احل٤مؿمٞم٦م ُمـ وم٤مـمٚمٌٝم٤م

 ذم اًمٖم٤مي٦م سمٚمغ وىمد (1)اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ إري٥م إدي٥م اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م وُمٜمٝمؿ

 ُم٠ًمخ٦م ذم اًمٙمالم اًمٙمٌػم يمت٤مسمف ذم اًمّمقذم واًمٖمٜم٤مء واعمالهل اًمٖمٜم٤مء ًمتحريؿ آطمتج٤مج

 اًمًٚمٗمٞم٦م وأصم٤مر واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب ذًمؽ قمغم آؾمتدٓل ذم ضمدا شمقؾمع وىمد ،اًمًامع

 وُمـ ،اهلل طمرم ح٤م اعمًتحٚملم قمغم واًمرد سمٞمٜمٝم٤م واعمراضمح٦م اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م وسمٞم٤من

 رائٕم٦م ومّمقل ذم ىمرآن وص٤مطم٥م همٜم٤مء ص٤مطم٥م سملم ُمٜم٤مفمرة جمٚمس قم٘مد أنف ـمرائٗمف

ه واعمٌتدقم٦م اعمًتحٚملم قمغم ؾم٤مـمٕم٦م ومٞمٝم٤م احلج٦م ممتٕم٦م  رده ذم ىم٤مل وىمد ظمػما  اهلل ضمزا

 :238 - 236 ص خمتٍمه ُم٤م اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء قمغم اعمجٛمؾ

                                                           

 يٖمٚم٥م ٓ اًمْمٕمٞمٗم٦م وإطم٤مدي٨مط  اهلل رؾمقل قمغم ومٞمٝم٤م واعمٙمذوب اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م قمغم اقمتامدهؿ -2  (2)

! اًمٙمذب؟ اعمٕمرووم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م فمٜمؽ ومام طمٙمؿ إًمٞمٝم٤م يًٜمد أن يٛمٙمـ ومال ىم٤مهل٤مط  اًمٜمٌل أن اًمٔمـ قمغم

 . 333 -199ص

وم٘م٦م همػم هل اًمتل اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م ردهؿ -1  يم٤معمٜمٙمريـ ًمٚمٛمٕم٘مقل خم٤مًمٗم٦م أهن٤م ويدقمقن ٕهمراوٝمؿ ُمقا

ط اًم٘مؼم ًمٕمذاب  . 339ص.. ذًمؽ وٟمحق أظمرة ذم اهلل ورؤي٦م واعمٞمزان واًمٍما

 ورؾمقًمف اهلل قمـ سمف يٗمٝمؿ اًمذي اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمٚمؿ اجلٝمؾ ُمع اًمٕمرسمٞملم واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ذم اًمٙمالم قمغم دمرؤهؿ -3

 [ُمٜمف. ]اًمٕمٚمؿ ذم اًمراؾمخلم وَي٤مًمٗمقن اًمنميٕم٦م قمغم ومٞمٗمتئقن

ومٝمؿ: 313ص -4  .ُمقاىمػ ومٞمٝم٤م ًمٚمٕم٘مقل اًمتل اعمتِم٤مهب٤مت اشم٤ٌمع إمم اًمقاوح٦م إصقل قمـ اٟمحرا

 ٓ أم خمّمّم٤مت هل٤م هؾ شم٠مُمؾ همػم ُمـ وسم٤مًمٕمٛمقُمٞم٤مت ُم٘مٞمداهت٤م ذم اًمٜمٔمر ىمٌؾ سم٤معمٓمٚم٘م٤مت إظمذ: 319 ص -5

ه دًمٞمال همػم ُمـ سم٤مًمرأي ومٞمٕمٛمؿ ظم٤مص٤م أو ومٞمٓمٚمؼ ُم٘مٞمدا اًمٜمص يٙمقن سم٠من اًمٕمٙمس ويمذًمؽ  .. ؾمقا

 اعمذيمقر اًمٕمٙمس اًم٘مٞمؿ اسمـ وضمٕمؾ اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إُمثٚم٦م سمٕمض ذًمؽ قمغم اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم ضب صمؿ: ىمٚم٧م

 أب٤مح اًمٖمٚمط هذا وسمٛمثؾ ،363ص أقماله اعمذيمقر يمت٤مسمف ذم ومراضمٝمف همٜم٤مئٝمؿ إسم٤مطم٦م ذم اًمّمقومٞم٦م همٚمط أصؾ

 .اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م/73ص اٟمٔمر اعمقؾمٞم٘مك اعمٕم٤مس اًمٖمزازم

 أن ُمقمه٤م آظمر ُمٜم٤مط قمغم ومٞمٍمف ُمٜم٤مط قمغم اًمدًمٞمؾ يرد سم٠من ُمقاوٕمٝم٤م قمـ إدًم٦م حتريػ: 334 ص -6

 أىمر ُمـ أن اًمٔمـ قمغم ويٖمٚم٥م سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ ُمقاوٕمف قمـ اًمٙمٚمؿ حتريػ ظمٗمٞم٤مت ُمـ وهق واطمد اعمٜم٤مـملم

طم٤م إًمٞمف يٚمج٠م ٓ ُمقاوٕمف قمـ اًمٙمٚمؿ حتريػ ويذم سم٤مٓؾمالم  قمـ يّمده ضمٝمؾ أو ًمف يٕمرض اؿمت٤ٌمه ُمع إٓ سا

 . ُمٌتدقم٤م اًم٥ًٌم سمذًمؽ ومٞمٙمقن ُم٠مظمذه اًمدًمٞمؾ أظمذ قمـ يٕمٛمٞمف هقى ُمع احلؼ

 وزم ٓ أنف يزقمؿ ُمٜمٝمؿ وم٤معم٘متّمد يًتح٘مقٟمف ٓ سمام أخح٘مقهؿ طمتك ؿمٞمقظمٝمؿ شمٕمٔمٞمؿ ذم اًمتٗم٤مين: 348 ص -7

: 349 ص حمض سم٤مـمؾ وهق اعمذيمقر هذا إٓ إُم٦م ؾم٤مئر دون اًمقٓي٦م سم٤مب أهمٚم٘مقا  ورسمام ومالن ُمـ أقمٔمؿ هلل

 ! اًمقطمل ي٤مشمٞمف ٓ أنف إٓط  ًمٚمٜمٌل ُم٤ًمو أنف يزقمؿ واعمتقؾمط

 [ُمٜمف. ]752 ؾمٜم٦م ُم٤مت أطمد قمغم َيٗمك أن ُمـ أؿمٝمر هق  (1)
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م اًمقضمف هذا قمغم اًمًامع هذا إن  وٓ اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد يٌٞمحف ٓ ىمٌٞمح طمرا

 وديٜمف ورؾمقًمف اهلل وضم٤مهر وضمٝمف قمـ واًمديـ احلٞم٤مء ضمٚم٤ٌمب ظمٚمع ُمـ إٓ يًتحًٜمف

 طمتك اًمٜم٤مس ومٓمر ذم ُمًت٘مر ىمٌحف إُمقر هذه ُمثؾ قمغم ُمِمتٛمؾ وؾمامع سم٤مًم٘مٌٞمح وقم٤ٌمده

 :وديٜمٝمؿ اعمًٚمٛملم سمف ًمٞمٕمػمون اًمٙمٗم٤مر إن

 سمف طمّمؾ يمؿ اًمذي اًمًامع هذا ُمـ سمراء اإلؾمالم وديـ اعمًٚمٛملم ظمقاص ٟمٕمؿ

 ؾمٜم٦م ُمـ وأُم٤مت ديـ ُمـ أومًد ومٙمؿ واًمّمٌٞم٤من واحلريؿ واًمديـ اًمٕم٘مؾ ذم ُمٗمًدة ُمـ

 !وسمدقم٦م ومجقر ُمـ وأطمٞم٤م

 إذا واؾمتٓم٤مًمتف أهٚمف ىمٚمقب قمغم اًم٘مرآن اؾمتامع صم٘مؾ إٓ اعمٗم٤مؾمد ُمـ ومٞمف يٙمـ مل وًمق

 وٓ ذوق ُمـ هلؿ حيّمؾ مل وقمٛمٞم٤م صام آي٤مشمف قمغم وُمرورهؿ ؾمامقمٝمؿ يدي سملم ىمرئ

 ُمٕم٤مٟمٞمف ي٘مقُمقن وٓ إًمٞمف ُمٜمٝمؿ يمثػم أو احل٤مضيـ أيمثر يّمٖمل وٓ سمؾ طمالوة وٓ وضمد

 :شمالوشمف قمٜمد أصقاهتؿ يٖمْمقن وٓ

 ظمٗمٞمــــــــ٦م ٓ ومــــــــ٠مـمرىمقا  اًمٙمتــــــــ٤مب شمــــــــكم

 

 ٓهـــــــــــــــــــل ؾمـــــــــــــــــــ٤مهٍ  إـمـــــــــــــــــــراق ًمٙمٜمـــــــــــــــــــف 

 شمراىمّمـــــــقا  ومٙم٤مًمـــــــذسم٤مب اًمٖمٜمـــــــ٤مء وإمم 

 

 اهلل ٕضمـــــــــــــــــــؾ رىمّمـــــــــــــــــــقا  ُمـــــــــــــــــــ٤م واهلل 

 (2)ؿمـــــــــــ٤مدن وٟمٖمٛمـــــــــــ٦م وُمزُمـــــــــــ٤مر دف 

 

 سمٛمالهــــــــــــــل قمٌــــــــــــــ٤مدة رأجــــــــــــــ٧م ومٛمتــــــــــــــك 

 رأوا حــــــــــ٤م قمٚمــــــــــٞمٝمؿ اًمٙمتــــــــــ٤مب صم٘مــــــــــؾ 

 

 وٟمــــــــــــــــــــــــــــقاهل سمــــــــــــــــــــــــــــ٠مواُمر شم٘مٞمٞمــــــــــــــــــــــــــــده 

 اًمٖمٜمــــ٤م سمٕمــــد قمٚمـــٞمٝمؿ ظمــــػ واًمـــرىمص 

 

٤مه ٓق ىمـــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــ٤مـمال يـــــــــــــــــ٤م   سم٤مٕؿمــــــــــــــــٌـ

 حمٛمــــــــــد ديـــــــــــ ظمــــــــــ٤من ُمــــــــــ٤م أُمــــــــــ٦م يــــــــــ٤م 

 

 (1)هـــــــــــــل إٓ وُمٚمـــــــــــــف قمٚمٞمـــــــــــــف وضمٜمـــــــــــــك 

 حيٞمط أن ُمـ أيمثر وإدي٤من واًمٜمٗمقس اًم٘مٚمقب ذم اًمًامع هذا ومٛمٗم٤مؾمد ،وسم٤مجلٛمٚم٦م 

 .اًمٕمد سمف

 آي٦م شمٗمًػم ذم ضمدا اًمٜمٗمس أـم٤مل أن سمٕمد وم٘م٤مل (3)أًمقد اعمح٘مؼ اعمٗمن وُمٜمٝمؿ

                                                           

 [ُمٜمف.]اعمٖمٜمل وهق إىمرب وًمٕمٚمف. 2/115 اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م ذم أثٌتف وُم٤م" ؿم٤مهد" إصؾ  (2)

 ذم ؾم٤مىمف وىمد فم٤مهر قمٚمٞمف وروطمف أؾمٚمقسمف وم٤من ٟمٗمًف اًم٘مٞمؿ اسمـ اٟمف أفمـ وأن٤م اًم٘م٤مئؾ أقمرف مل: قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ ىم٤مل  (1)

 [ُمٜمف. ]قمٚمٞمٝم٤م وزي٤مدة إبٞم٤مت سمٕمض ذم سم٤مظمتالف اإلهم٤مصم٦م

 أؿمٝمره٤م يمثػمة ُم١مًمٗم٤مت ًمف سمٖمداد ُمٗمتل آًمقد حمٛمقد اًمًٞمد اًمديـ ؿمٝم٤مب اًمٗمْمؾ أبق اًمٕمالُم٦م هق 1  (3)

 [ُمٜمف. ]2173 ؾمٜم٦م شمقذم اعمٕم٤مين روح هذا شمٗمًػمه واقمٔمٛمٝم٤م
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 اًمٖمٜم٤مء حتريؿ قمغم دًٓمتٝم٤م وذم ومٞمٝم٤م اعمٗمنيـ وأىمقال وأصم٤مر ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿

 :73 - 71/  22 ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء وُمذه٥م

 وٓ واًمٌ٘م٤مع اًمٌالد ؾم٤مئر ذم واًمًامع سم٤مًمٖمٜم٤مء اًمٌٚمقى قمٛم٧م ىمد: أىمقل وأن٤م

 أوىم٤مت ذم اعمٜم٤مئر قمغم يٖمٜمقن ُمٖمٜمقن قملم ىمد سمؾ وهمػمه٤م اعم٤ًمضمد ذم ذًمؽ ُمـ يتح٤مؿمك

 ُمـ يٕمد ُم٤م وؾم٤مئر واحل٤مٟم٤مت اخلٛمر وصػ قمغم ُمِمتٛمٚم٦م سم٠مؿمٕم٤مر ذيٗم٦م خمّمقص٦م

 اعمٛمجديـ ويًٛمقهنؿ وفمػ ُم٤م اًمقىمػ همٚم٦م ُمـ هلؿ وفمػ ىمد ذًمؽ وُمع اعمحٔمقرات

 يٗمٕمٚمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ وأؿمٜمع سم٤مًمديـ آيمؽماث ىمٚم٦م ُمـ ذًمؽ ُمـ اجلقاُمع ظمٚمق ويٕمدون

 سمام قمٚمٞمٝمؿ اقمؽمض إذا - شمٕم٤ممم اهلل ىمٌحٝمؿ - أهنؿ صمؿ وُمردهتؿ اعمتّمقوم٦م أب٤مًم٦ًم

 أو اإلهلٞم٦م اعمح٦ٌم شاخلٛمر» سمـ ٟمٕمٜمل: ي٘مقًمقن اًم٤ٌمـمؾ ُمـ ٟمِمٞمدهؿ قمٚمٞمف اؿمتٛمؾ

 اهلل وهق إقمٔمؿ اعمحٌقب: ُمثال شؾمٕمدى» و شًمٞمغم» و شُمٞم٦م» سمـ أو همٚمٌتٝم٤م: شاًمًٙمر»سمـ

 ﴿ ومٞمف ُم٤م إدب ؾمقء ُمـ ذًمؽ وذم وضمؾ قمز
ِ
 
ِ
ؾَْماَمءُ  َوّلل ْٕ ٜمَك ا ًْ  َوَذُروا هِب٤َم وَم٤مْدقُمقهُ  احْلُ

ـَ  ِذي  ﴾.َأؾْماَمئِفِ  ذِم  ُيْٚمِحُدونَ  اًم 

 ُمتّمقوم٦م ؾمامع اعمحرم اًمًامع وُمـ :ىم٤مل أنف 75 ص إضمٚم٦م سمٕمض قمـ ٟم٘مؾ صمؿ

 ُمـ يٜمِمدون مم٤م ويمثػم حتَم أن ُمـ أيمثر ُمٗم٤مؾمده وم٢من رىمص قمـ ظمال وإن زُم٤مٟمٜم٤م

 ومٞمف رهم٦ٌم أيمثرهؿ أن ويزقمٛمقن ىمرسم٦م يٕمت٘مدوٟمف هذا وُمع يتغم ُم٤م أؿمٜمع ُمـ إؿمٕم٤مر

 .ي١مومٙمقن أنك شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مشمٚمٝمؿ ره٦ٌم أو رهم٦ٌم أؿمدهؿ

 ًمًامقمٝمؿ اًمِمديد اإلٟمٙم٤مر اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز قمـ 73 ص ٟم٘مؾ ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من

 ي١ماظمذون وهؾ ومٞمف اًمٕمٚمامء وأىمقال وضمدهؿ قمـ حتدث صمؿ وشمّمٗمٞم٘مٝمؿ ورىمّمٝمؿ

 ح٤م اًمتٕمرض إمم قم٤مد صمؿ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل ٕنف قمٚمٞمٝمؿ هق وأنٙمره قمٚمٞمف؟

 .وأنٙمره اعمٜم٤مئر قمغم شاًمتٛمجٞمد» سمـ يًٛمقٟمف

 طمٙمؿ ذيمر صمؿ اًمٌخ٤مري طمدي٨م وُمٜمٝم٤م اعمٕم٤مزف حتريؿ ذم إطم٤مدي٨م ذيمر صمؿ

 :79 ص ىم٤مل صمؿ.. ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء وأىمقال ُمٜمٝم٤م رء ومٞمف جمٚمس ذم اًم٘مٕمقد

 اؾمتامقمف أو ومٕمٚمف أن شمٕمت٘مد أن إي٤مك صمؿ وم٢مي٤مك ذًمؽ ُمـ سمٌمء اسمتٚمٞم٧م إذا إٟمؽ صمؿ
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 أمهؾ ح٤م زقمٛمقا  يمام إُمر يم٤من ومٚمق اعمتّمقوم٦م ُمـ ًمف ظمالق ٓ ُمـ ذًمؽ يٕمت٘مد يمام ىمرسم٦م

 قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ُمـ أطمد قمـ ذًمؽ يٜم٘مؾ ومل سمف أت٤ٌمقمٝمؿ وي٠مُمروا يٗمٕمٚمقه أن إنٌٞم٤مء

 اهلل ىم٤مل وىمد اًمًامء ُمـ اعمٜمزًم٦م اًمٙمت٥م ُمـ يمت٤مب إًمٞمف أؿم٤مر وٓ واًمًالم اًمّمالة

 أو اعمٓمرسم٤مت اعمالهل اؾمتٕمامل يم٤من وًمق ﴾ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿: شمٕم٤ممم

 يمامل وأووحف ط ًمٌٞمٜمف اًمٕم٤معملم رب طمية إمم ي٘مرب ومم٤م اًمديـ ُمـ اؾمتامقمٝم٤م

 ؿمٞمئ٤م شمريم٧م ُم٤م سمٞمده ٟمٗمز واًمذي» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ُٕمتف اإليْم٤مح

 اًمٜم٤مر ُمـ ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف أُمرشمٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر قمـ وي٤ٌمقمديمؿ اجلٜم٦م ُمـ ي٘مرسمٙمؿ

 .(2)شقمٜمف هنٞمتٙمؿ إٓ اجلٜم٦م قمـ وي٤ٌمقمديمؿ

 اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء إٟمٙم٤مر ذم اعمِمٝمقريـ اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ ذيمره زم شمٞمن ُم٤م ومٝمذا وسمٕمد

 أىمقال وشم٘مدُم٧م واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٖمٜم٤مء طمرُم٦م أثٌتٜم٤م أن سمٕمد والًم٦م سمدقم٦م أنف وسمٞم٤من

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمثؾ اعمت٘مدُم٦م اًمٗمّمقل سمٕمض ذم ٔظمريـ أظمرى

 اعم٘مٚمديـ اًمٓمٚم٦ٌم سمٕمض ُمع زم وىمع ُم٤م اًم٘مراء قمغم أىمص أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه زم سمد وٓ

 ديم٤مين ذم وأن٤م اًمزُم٤من ُمـ ىمرن ٟمّمػ ُمٜمذ وذًمؽ اًمٚمٕملم اًمٖمٜم٤مء هذا طمقل اعمٜم٤مىمِم٦م ُمـ

 اعمزريمِم٦م إهم٤ٌمٟمٞم٦م اًمٕمامُم٦م وقمٚمٞمف اًمٓمٚم٦ٌم ُمـ زسمقن ضم٤مءين اًم٤ًمقم٤مت أصٚمح دُمِمؼ ذم

 إؾمٓمقاٟم٤مت سمٕمض ومٞمف أن فمٜمٜم٧م يت٠مبٓمف يمٌػم فمرف ٟمٔمري ومٚمٗم٧م ؾمقري٤م ذم اعمٕمرووم٦م

 وم٘مٚم٧م فمٜمٜم٧م سمام أضم٤مب ؾم٠مختف ومٚمام اًمزُم٤من ذًمؽ ذم اعمٕمرووم٦م ومقٟمقهمراف ؾمٛمع صٜمدوق

 طمرام أنف شمٕمٚمؿ أُم٤م: ىمٚم٧م اًمٖمٜم٤مء أؾمٛمع وًمٙمٜمل ٓ: ىم٤مل ُمٖمٜمل؟ أأن٧م: ُمًتٜمٙمرا  ًمف

 إرسمٕم٦م؟ إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق

 اهلل أؾمٌح أضمٚمس إين: ىم٤مل ذًمؽ؟ يمٞمػ: ىمٚم٧م طمًٜم٦م سمٜمٞم٦م أومٕمؾ ًمٙمٜمل: ىم٤مل

 احلقر صقت اًمٕمذب سمّمقهت٤م وم٠متذيمر يمٚمثقم أم ًمٖمٜم٤مء وأؾمتٛمع سمٞمدي واًمًٌح٦م وأذيمره

 سمٕمده٤م ًمف ىمٚم٧م ُم٤م أن أذيمر وٓ اإلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمف ذًمؽ وم٠منٙمرت اجلٜم٦م ذم اًمٕملم

 ُمٜمف أىمقى ـم٤مًم٥م ُمٕمف ضم٤مء شمّمٚمٞمحٝم٤م سمٕمد ؾم٤مقمتف ًمٞم٠مظمذ أؾمٌقع سمٕمد رضمع ح٤م وًمٙمٜمف

 قمٜمف ُمٕمتذرا ًمّم٤مطمٌف ُم١ميدا اعمقوقع ذم ومتٙمٚمؿ اًمٕمٚمامء راسمٓم٦م مجٕمٞم٦م ُمـ ُمٕمروف

                                                           

 [ُمٜمف. ]2833 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج هق: ىمٚم٧م 2  (2)
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 ىمرسم٦م جيٕمٚمف أن قمـ ومْمال طمالٓ اعمحرم جيٕمؾ ٓ اًمٜمٞم٦م طمًـ سم٠من وم٠مضمٌتف ٟمٞمتف سمحًـ

 وهٙمذا اجلٜم٦م؟ مخر شمذيمر سمدقمقى اخلٛمر ذب اؾمتحؾ ُمًٚمام أن ًمق أرأج٧م اهلل إمم

 سمؾ اهلل طمرُم٤مت اؾمتحالل سم٤مب اًمٜم٤مس قمغم شمٗمتح وٓ اهلل وم٤مشمؼ أجْم٤م اًمزٟم٤م ذم ي٘م٤مل

 .اًمرضمؾ وم٤مٟم٘مٓمع احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل إمم واًمت٘مرب

 .اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء شم٠مثػم ُمـ ُمث٤مل ومٝمذا

 اًمدقم٤مة ُمـ سم٠منف اؿمتٝمر اًمذي اًمٖمزازم اًمِمٞمخ ومٝمذا ،سمٕمٞمدا سم٤مًم٘مراء أذه٥م زم وُم٤م

 اًمٖمٜم٤مء يًتٌٞمح ـيمؼمي قم٤معمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ضم٤مئزة ذًمؽ أضمؾ ُمـ وأقمٓمل ،اإلؾمالُمٞملم

 أم ٕهمٜمٞم٦م اؾمتامقمف اًمٓمٚم٦ٌم أطمد قمٚمٞمف أنٙمر وطمٞمٜمام وومػموز يمٚمثقم أم ُمـ وًمق اعمذيمقر

 :أفمـ ومٞمام يمٚمثقم

 فمالُمــــــــــــــــــــ٤م يــــــــــــــــــــدقمك ُمــــــــــــــــــــ٤م أجـــــــــــــــــــــ

 

 أجٜمــــــــــــــــــــــــــ٤م؟ اًمٚمٞمــــــــــــــــــــــــــؾ رومٞمــــــــــــــــــــــــــؼ يــــــــــــــــــــــــــ٤م 

 !طمًٜم٦م ٟمٞمتف أن يٕمٜمل اًمًٜم٦م ش75 ص» آظمر ؿمٞمئ٤م أقمٜمل إٟمٜمل: سم٘مقًمف أضم٤مب 

 ُمقوٕمف  همػم ذم شسم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام» طمدي٨م ووع 73 ص ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من

 اًمّم٤محل٦م إقمامل إٟمام: ُمٕمٜم٤مه ٕن اًمًٜم٦م سمٗم٘مف ضمٝمٚمف قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ وذًمؽ

 وًمٙمـ شم٠مُمؾ سم٠مدٟمك فم٤مهر وهق (2)احلدي٨م مت٤مم ذًمؽ قمغم يدل يمام اًمّم٤محل٦م سم٤مًمذ٤مت

ـْ ﴿ ْ  َوَُم ُ  جَيَْٕمؾِ  مَل ـْ  ًَمفُ  وَماَم  ُٟمقراً  ًَمفُ  اّلل   ﴾.ُٟمقرٍ  ُِم

 اًمٖمٜم٤مء ؾمامع :أطمدهؿ ىمقل إٓ اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء ؿم١مم ُمـ يٙمـ مل ًمق: أىمقل وظمت٤مُم٤م

 !ًمٙمٗمك ؾمٌٕم٦م أو أوضمف ؾمت٦م ُمـ اًم٘مرآن ؾمامع ُمـ ًمٚمٛمريد أنٗمع

 هذا أن أصدق أيمد مل 262/  2 اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اًمًامع ُم٠ًمخ٦م ذم هذا ىمرأت وح٤م

 همػم ُمٓمٚم٘م٦م وسمٕم٤ٌمرة 198/  1 اإلطمٞم٤مء ذم اًمٖمزازم يمالم ذم رأجتف طمتك ُمًٚمؿ ي٘مقًمف

 اقمؽماو٤م أو ؾم١مآ ٟمٗمًف قمغم أورده سم٠من وأيمده اًمِمديد إؾمػ ُمع ٤معمريدسم ُم٘مٞمدة

 :ظمالصتف

                                                           

 [ُمٜمف. ]2/23 اًم٤ٌمري وومتح رضم٥م اسمـ ًمٚمح٤مومظ ،5ص واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع اٟمٔمر  (2)
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 ىم٤مرئ قمغم جيتٛمٕمقن ٓ سم٤مهلؿ ومام حم٤مًم٦م ٓ اًمٖمٜم٤مء ُمـ أومْمؾ شمٕم٤ممم اهلل يمالم يم٤من إذا

 ؾمٌٕم٦م ُمـ اًم٘مرآن ُمـ ًمٚمقضمد هتٞمٞمج٤م أؿمد اًمٖمٜم٤مء أن وم٤مقمٚمؿ :سم٘مقًمف وم٠مضم٤مب اًم٘مرآن؟

 .. !.أوضمف

 ذًمؽ يّمدر يمٞمػ اًم٤ٌمطم٨م ومٞمتٕمج٥م سمٞم٤مهن٤م ذم يمٌػمشملم صٗمحتلم ُمـ أيمثر ؾمقد صمؿ

 ذًمؽ وُمع اإلؾمالم طمج٦م: ٟمجٚمف ُمـ ومٞمف ىم٤مل سمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ وم٘مٞمف ُمـ

 :ىمقًمف ُمـ ذًمؽ يتٌلم وم٘مف وٓ قمٚمؿ ومٞمف ًمٞمس ضمدا هزيؾ ومٞمٝم٤م ومٙمالُمف

 ويٜمٝم٤مه ومٞمٙمرهف اًم٤ًمُمع طم٤مل يقاومؼ ٓ سمٌٞم٧م يٖمٜمل ىمد اعمٖمٜمل أن: اًم٤ًمدس اًمقضمف

وم٘م٤م يمالم يمؾ ومٚمٞمس همػمه ويًتدقمل قمٜمف  قمغم اًمدقمقات ذم اضمتٛمٕمقا  ومٚمق طم٤مل ًمٙمؾ ُمقا

 اظمتالف قمغم يمٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ؿمٗم٤مء اًم٘مرآن إذ طم٤مهلؿ يقاومؼ ٓ آي٦م ي٘مرأ  ومرسمام اًم٘م٤مرئ

 سمف ومٞمتٕمرض اًمٜمٗمس وشمٙمرهف احل٤مل اعم٘مروء يقاومؼ ٓ أن ي١مُمـ ٓ وم٢مذن.. .إطمقال

 اًمِم٤مقمر ىمقل وأُم٤م.. دومٕمف إمم ؾمٌٞمال جيد ٓ طمٞم٨م ُمـ شمٕم٤ممم اهلل يمالم يمراه٦م خلٓمر

 ُم٤م وهذا ذًمؽ قمـ وصٞم٤مٟمتف اهلل يمالم شمقىمػم ومٞمج٥م.. ُمراد همػم قمغم شمٜمزيٚمف ومٞمجقز

 .اًم٘مرآن ؾمامع قمـ اًمٖمٜم٤مء ؾمامع إمم اًمِمٞمقخ اٟمٍماف قمٚمؾ ذم يٜم٘مدح

 حمّمقرة يم٤مٟم٧م ًم٘مد اعمّمٞم٦ٌم شمْمخٛم٧م وم٘مد اًمزسمك اًمًٞمؾ سمٚمغ ًم٘مد أيمؼم اهلل: وم٠مىمقل

 أجْم٤م اًمِمٞمقخ ذم سم٠مهن٤م يٍمح سم٤مًمٖمزازم وإذا اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟم٘مؾ ذم اعمريديـ ذم

 .اعمًتٕم٤من واهلل رده قمـ طمٙم٤ميتف شمٖمٜمل اًمذي اًم٤ٌمرد اًمتٕمٚمٞمؾ سمذًمؽ يداومع وقمٜمٝمؿ

 اظمتالف قمغم يمٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ؿمٗم٤مء اًم٘مرآن سم٠من يٍمح هذا اًمٖمزازم يم٤من وإذا

 اًم٘مرآن ؾمامع قمـ اإلقمراض اًمّمقومٞم٦م ؾمقغ أضمٚمف ُمـ اًمذي وًمٚمقضمد ًمٜم٤م ومام إطمقال

ًمف أطمًـ اًمذي اًمقضمد  وأؾمقؤه ُمثال يم٤مًمٕمٓم٤مس قمٚمٞمف ُمٖمٚمقسم٤م ص٤مطمٌف يٙمقن أن أطمقا

ـَ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿: اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ هؿ وأجـ وٟمٗم٤مىم٤م ري٤مء يٙمقن أن  ُهدًى  آَُمٜمُقا  ًمِٚم ِذي

ـَ  َوؿِمَٗم٤مءٌ  ِذي  ؟﴾قَمٛمًك  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َوُهقَ  َوىْمرٌ  آَذاهِنِؿْ  ذِم  ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َواًم 

ه اًم٘مٞمؿ اسمـ اهلل ورطمؿ ر قمرف وم٘مد ظمػما  وضمزا  وضمغم اًمِمٞمٓم٤مين اًمًامع هذا أضا

 ُمٗمٞمدة وم٘مٝمٞم٦م وسمحقث قمديدة قمٚمٛمٞم٦م ومّمقل ذم يمثػمة وضمقه ُمـ اًم٘مرآين ًمٚمًامع خم٤مًمٗمتف
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 ذم وٟمحقه اًمًامع ُم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسمؼ يمت٤مسمف ذم سمٕمٞمدا والٓ سمف اعمتٛمًٙملم والل وسملم

 ُمٜمٝم٤م ص٤مدىم٤م دىمٞم٘م٤م وصٗم٤م ومٞمٝم٤م وصٗمٝمؿ اًمِمٕمر ُمـ ىمّم٤مئد ومٞمٝمؿ وأنِم٠م اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م

 :131/  2 ومٞمٝم٤م ضم٤مء اإلهم٤مصم٦م ذم سمٞم٧م وُم٤مئ٦م صمالصملم ذم ىمّمٞمدة

 واىمتـــدوا رائعـواًمِمـــ احل٘مـــ٤مئؼ شمريمـــقا 

 

 واًمْمـــــــــــــــــــــالل اجلٝمـــــــــــــــــــــ٤مل سمٔمـــــــــــــــــــــقاهر 

 اخلٜمــــــ٤م وأخٗمـــــ٤مظ ومتحـــــ٤م اعمـــــرا  ضمٕمٚمـــــقا  

 

 اإلدٓل صـــــــــــقًم٦م وصـــــــــــ٤مًمقا  ؿمـــــــــــٓمح٤م 

 فمٝمـــقرهؿ ظمٚمـــػ اهلل يمتـــ٤مب ٟمٌـــذوا 

 

يمـــــــــــــــــ٤مل ومْمـــــــــــــــــٚم٦م اعمًـــــــــــــــــ٤مومر ٟمٌـــــــــــــــــذ   ٕا

 هلــــــــــقاهؿ ُمٓمٞمــــــــــ٦م اًمًــــــــــامع ضمٕمٚمــــــــــقا  

 

 حمـــــــــــــ٤مل يمـــــــــــــؾ ومٞمـــــــــــــف وم٘مـــــــــــــ٤مًمقا  وهمٚمـــــــــــــقا  

 ؾمــــــــٜم٦م هــــــــق ىمرسمــــــــ٦م هــــــــق ـم٤مقمــــــــ٦م هــــــــق 

 

 اإلوــــالل ذي اًمِمــــٞمخ ًمــــذاك صــــدىمقا  

 سمتحٞمـــــــــــؾ صـــــــــــ٤مدهؿ ىمـــــــــــديؿ ؿمـــــــــــٞمخ 

 

 اعمحتـــــــــــــــ٤مل دقمـــــــــــــــقة أضمـــــــــــــــ٤مسمقا  طمتـــــــــــــــك 

ظمٌــــ٤مر اًم٘مــــرآن ًمــــف هجــــروا   وال وٕا

 

 سمْمــــــــــــــالل هلــــــــــــــؿ ؿمــــــــــــــٝمدت إذ آصمــــــــــــــ٤مر 

 ًمٚمٗمتـــــــك أنٗمـــــــع اًمِمـــــــٕمر ؾمـــــــامع ورأوا 

 

ع أوضمــــــــــــــف ُمـــــــــــــــ   سمٜمــــــــــــــقال هلــــــــــــــؿ ؾمـــــــــــــٌـ

 سمٛمثٚمٝمــــــــــ٤م اًمٕمــــــــــدو فمٗمــــــــــر ُمــــــــــ٤م شمــــــــــ٤مهلل 

 

ُمـــــــــــــــــ٤مل واظمٞمٌـــــــــــــــــ٦م ُمـــــــــــــــــثٚمٝمؿ ُمــــــــــــــــــ   ٔا

 ([258) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ] 

  اإلشالمقة األكاصقد دم ـؾؿة
 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمٜم٤مومٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه هب٤م أظمتؿ أظمػمة يمٚمٛم٦م قمٜمدي سم٘مل وىمد هذا

 اًمٗمّمؾ ُمـ شمٌلم ىمد :وم٠مىمقل اًمديٜمٞم٦م أو اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقٟمف ُم٤م طمقل وهل

 آٓت حتريؿ ىمٌٚمف مم٤م شمٌلم يمام ،جيقز ٓ وُم٤م اًمِمٕمر ُمـ سمف اًمتٖمٜمل جيقز ُم٤م اًم٤ًمسمع

 ٓ أنف إظمػم اًمٗمّمؾ هذا وُمـ ،ًمٚمٜم٤ًمء واًمٕمرس اًمٕمٞمد ذم اًمدف إٓ يمٚمٝم٤م اًمٓمرب

 ُمـ وأنف طمرم؟ سمام إًمٞمف اًمت٘مرب جيقز ومٙمٞمػ اهلل ذع سمام إٓ اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز

 اؾمتحي وم٢مذا ،ُمًتحٚمٞمف قمغم إٟمٙم٤مرهؿ واؿمتد اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء اًمٕمٚمامء طمرم ذًمؽ أضمؾ

 احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ أنف ووقح سمٙمؾ ًمف شمٌلم اًم٘مقي٦م إصقل هذه سم٤مًمف ذم اًم٘م٤مرئ
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 .اًمديٜمٞم٦م وإن٤مؿمٞمد اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء سملم

 اح٤مضمٜم٦م إهم٤مين أخح٤من قمغم شمٚمحـ ىمد أهن٤م وهل أظمرى آوم٦م هذه ذم يٙمقن ىمد سمؾ

 وشمرىمّمٝمؿ اًم٤ًمُمٕملم شمٓمرب اًمتل اًمٖمرسمٞم٦م أو اًمنمىمٞم٦م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم قمغم وشمقىمع

 ،سم٤مًمذات اًمٜمِمٞمد وًمٞمس واًمٓمرب اًمٚمحـ هق اعم٘مّمقد ومٞمٙمقن ،ـمقرهؿ قمـ وخترضمٝمؿ

 .واعمج٤من سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف وهل ضمديدة خم٤مًمٗم٦م وهذه

 اًم٘مرآن قمـ إقمراوٝمؿ ذم هبؿ اًمتِمٌف وهل أظمرى خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ وراء ُمـ يٜمت٩م وىمد

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ىمقُمف ُمـ ط اًمٜمٌل ؿمٙمقى قمٛمقم ذم ومٞمدظمٚمقن إي٤مه وهجرهؿ

ؾُمقُل  َوىَم٤مَل ﴿ َُذوا ىَمْقُِمل إِن   َرب   َي٤م اًمر   ﴾َُمْٝمُجقراً  اًْمُ٘مْرآنَ  َهَذا اخت 

 - سمًٜمتلم قمامن هٜم٤م إمم هجريت ىمٌؾ - دُمِمؼ ذم يمٜم٧م ح٤م أنٜمل ضمٞمدا ٕذيمر وإين

 سمذًمؽ ىم٤مصدا اعمٕمٜمك اًمًٚمٞمٛم٦م إن٤مؿمٞمد سمٌٕمض يتٖمٜمك سمدأ اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب سمٕمض أن

 ومٚمؿ ،ذيط ذم ذًمؽ وؾمجؾ ،وهمػمه اًمٌقصػمي ىمّم٤مئد سمٛمثؾ اًمّمقومٞم٦م همٜم٤مء ُمٕم٤مرو٦م

 ذم إُمر أول ذم اؾمتٕمٛمٚمقه صمؿ ،اًمدف قمغم اًميب ُمٕمف ىمرن طمتك ىمٚمٞمال إٓ يٚم٨ٌم

 ُمٜمف واؾمتٜمًخ٧م اًمنميط ؿم٤مع صمؿ ومٞمٝم٤م ضم٤مئز اًمدف أن أؾم٤مس قمغم إقمراس طمٗمالت

 سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هن٤مرا ًمٞمال إًمٞمف يًتٛمٕمقن وأظمذوا اًمٌٞمقت ُمـ يمثػم ذم اؾمتٕمامًمف واٟمتنم ٟمًخ

 واجلٝمؾ اهلقى همٚم٦ٌم ُمـ إٓ ذًمؽ وُم٤م ،وهجػماهؿ ؾمٚمقاهؿ ذًمؽ وص٤مر ُمٜم٤مؾم٦ٌم وسمٖمػم

 وص٤مر دراؾمتف قمـ ومْمال ،وؾمامقمف سم٤مًم٘مرآن آهتامم قمـ ومٍمومٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من سمٛمٙم٤مئد

 :327/  3شمٗمًػمه٤م ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىمؾ اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم ضم٤مء يمام ُمٝمجقرا قمٜمدهؿ

َُذوا ىَمْقُِمل إِن   َرب   َي٤م﴿: ىم٤مل أنف ط حمٛمد وٟمٌٞمف رؾمقًمف قمـ خمؼما  شمٕم٤ممم ي٘مقل  اخت 

 يًتٛمٕمقٟمف وٓ اًم٘مرآن يًٛمٕمقن ٓ يم٤مٟمقا  اعمنميملم أن وذًمؽ ﴾َُمْٝمُجقراً  اًْمُ٘مْرآنَ  َهَذا

ـَ  َوىَم٤مَل ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ِذي َٛمُٕمقا  ٓ يَمَٗمُروا اًم  ًْ  ومٙم٤مٟمقا  أي٦م ﴾وِمٞمفِ  َواًْمَٖمْقا  اًْمُ٘مْرآنِ  هِلََذا شَم

 ُمـ ومٝمذا يًٛمٕمقه ٓ طمتك همػمه ذم واًمٙمالم اًمٚمٖمط أيمثروا اًم٘مرآن قمٚمٞمٝمؿ شمكم إذا

ٟمف ٟمف ُمـ شمّمدي٘مف وشمرك سمف اإليامن وشمرك هجرا  ُمـ وشمٗمٝمٛمف شمدسمره وشمرك ،هجرا

ٟمف ٟمف ُمـ زواضمره واضمتٜم٤مب أواُمره واُمتث٤مل سمف اًمٕمٛمؾ وشمرك ،هجرا  واًمٕمدول ،هجرا

 ُمـ همػمه ُمـ ُم٠مظمقذة ـمري٘م٦م أو يمالم أو هلق أو همٜم٤مء أو ىمقل أو ؿمٕمر ُمـ همػمه إمم قمٜمف
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ٟمف  يًخٓمف مم٤م َيٚمّمٜم٤م أن يِم٤مء ُم٤م قمغم اًم٘م٤مدر اعمٜم٤من اًمٙمريؿ اهلل ومٜم٠ًمل ،هجرا

 وأـمراف اًمٚمٞمؾ آٟم٤مء سمٛم٘متْم٤مه واًم٘مٞم٤مم وومٝمٛمف يمت٤مسمف طمٗمظ ُمـ يروٞمف ومٞمام ويًتٕمٛمٚمٜم٤م

   .وه٤مب يمريؿ إٟمف ويرو٤مه حيٌف اًمذي اًمقضمف قمغم اًمٜمٝم٤مر

 [(282) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

 اإلشالمقة باألكاصقد يسؿك ما حؽؿ

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وي٘مقل ؿمؽ، سمال ؿمٕمر اإلؾمالم ذم يقضمد.. :اًمِمٞمخ

 ديٜمٞم٦م وأن٤مؿمٞمد أن٤مؿمٞمد وٟمًٛمٞمٝم٤م سم٠مؿمٕم٤مر ٟمتٖمٜمك أن أُم٤مش حلٙمٛم٦م اًمِمٕمر ُمـ إن: »سمٕمْمف

 .إـمالىًم٤م اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م يٕمرومف ٓ رء ومٝمذا

٤ًٌم قمٜمف حتدصمٜم٤م يمٜم٤م سمٛمٌدأ قمالىم٦م ًمف اًمقاىمع ذم وهذا  وهق هٜم٤م، ضمٚم٤ًمشمٜم٤م سمٕمض ذم ىمري

 : اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم اًمٕمٚمامء طمقًمف يدٟمدن سمام سم٤مٓقمت٘م٤مد يتخٚمص

 ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ 

 هب٤م اىمؽمن إذا ؾمٞمام ٓ ديٜمٞم٦م، ويًٛمقه٤م أن٤مؿمٞمد يٜمِمدوا أن اًمًٚمػ قم٤مدة ُمـ يٙمـ مل 

 سمٕمض هب٤م ي٘مؽمن أذيم٤مًرا ٟمًٛمل أن ذًمؽ ُمـ وأنٙمر يم٤مًمدف، اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت سمٕمض

 رء، ذم اإلؾمالُمل اًمذيمر ُمـ هق وًمٞمس ذيمًرا  وٟمًٛمٞمٝم٤م أجًْم٤م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت

 أن جيقز ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم ًمٓمٞمٗم٦م أؿمٕم٤مر هٜم٤مك وإٟمام ديٜمٞم٦م أن٤مؿمٞمد: اًم٘مقل ظمالص٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس

ًدا إُم٤م هب٤م يتٖمٜمك  طمدي٨م ُمـ ضم٤مء ويمام يم٤مًمٕمرس، آضمتامقم٤مت سمٕمض ذم وإُم٤م اٟمٗمرا

 أجـ؟ ُمـ: اًمرؾمقل وم٠ًمخٝم٤م ًمألنّم٤مر قمرس ُمـ أىمٌٚم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 وم٢من هلؿ همٜمٞمتؿ هؾ: »هل٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمألنّم٤مر، قمرس ُمـ: ىم٤مًم٧م

 أتٞمٜم٤ميمؿ: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م اًمٖمٜم٤مء، حيٌقن إنّم٤مر

 اًمٙمالم ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس اًمٜمزيف اًمٕمريب اًمِمٕمر اٟمٔمروا..ش ٟمحٞمٞمٙمؿ ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ

 شمًٛمـ مل اًمًٛمراء احلٜمٓم٦م وًمق  ٟمحٞمٞمٙمؿ ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤مك أتٞمٜم٤ميمؿ.. »يٚمٞمؼ ٓ اًمذي

 هذا ُم٤ٌمح، سمٙمالم اًمٜمٗمس قمـ شمرويح ؿمٕمر ديٜمل ؿمٕمر ًمٞمس ًمٙمـ ؿمٕمر هذاش قمذارايمؿ



   طمٙمؿ إن٤مؿمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .اًمٕمٝمد ذًمؽ ذم ُمٕمرووًم٤م يم٤من اًمذي هق

 (33:33:33/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 

 األكاصقد حؽؿ

 ؟[إن٤مؿمٞمد ذم] طمرج ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هذه ُمثؾ يم٤مٟم٧م هؾش إُمقر وحمدصم٤مت وم٢مي٤ميمؿ: »اًم٘م٤مقمدة قمغم ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 أُمر يمؾ[ إًمّم٤مق] أن احل٤مض اًمٕمٍم ُمقو٦م ًمٙمـ إومم؟ اًم٘مرون ذم إن٤مؿمٞمد

 سمٜمقك هٜم٤مك ومٝمؾ سمٌٕمٞمد، قمٜمٙمؿ اخلؼم ًمٞمس اإلؾمالُمٞم٦م واًمٌٜمقك سم٤مإلؾمالم، طم٤مدث

 إن٤مؿمٞمد يم٤مٟم٧م إؾمالُمٞم٦م؟ أن٤مؿمٞمد هٜم٤مك هؾ.. إؾمالُمٞم٦م اؿمؽمايمٞم٦م هٜم٤مك هؾ.. إؾمالُمٞم٦م

 يتٖمٜمقن صقومٞم٦م أن٤مؿمٞمد يم٤مٟم٧م اًمٌالد شمٚمؽ وإردن اًمًقري٦م سمالدٟم٤م ذم ظم٤مص٦م ىمٌؾ ُمـ

 ومٝمق اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمّمحقة أن يًٛمك ُم٤م قمغم اًمِم٤ٌمب أوم٤مق ح٤م صمؿ أذيم٤مرهؿ، ذم هب٤م

 ـمري٘م٦م وقمغم سم٤مًمذيمر يًٛمقهن٤م يم٤مٟمقا  اًمتل إذيم٤مر شمٚمؽ أن ومٕمرومقا  احلؼ ُمـ رء قمغم

 ٓ سم٤مًمٌديؾ، هلؿ أوطمك وم٤مًمِمٞمٓم٤من اًمنمع، قمـ سمٕمٞمد هذا أن ومتٌلم آظمره، وإمم اًمّمقومٞم٦م

 يٙمٗمل ًمٙمـ اًم٘مديٛم٦م، إن٤مؿمٞمد أو اًمّمقومٞم٦م ُمـ ظمػم اقمت٘م٤مدي ذم اًمٌديؾ هذا أن ؿمؽ

 هق اًمٜمٖمؿ اح٤مضمٜم٦م، إهم٤مين وقمغم اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم قمغم شمٚمحـ أهن٤م إن٤مؿمٞمد هذه ذم

 ذم يقضمد أبدًا، اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ اإلؾمالم ذم رء يقضمد ومال ختتٚمػ، أخٗم٤مظ ًمٙمـ هق

 اًمٜمٗمقس، ذم اًمِمج٤مقم٦م ُمثالً  يثػم ىمقي إؾمالُمل وؿمٕمر ؿمؽ سمال ىمّم٤مئد اإلؾمالم

 ُمقؾمٞم٘م٤مه٤م..اح٤مضمٜم٦م إهم٤مين ُمٞمققم٦م[ أظمذوا] ه١مٓء ًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق... واًمٕمقاـمػ

 .وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م

 :ىمّمٞمدة إدب يمت٥م سمٕمض ذم ىمرأت يمٜم٧م صٖمري ذم أذيمر أن٤م

همــــــــــ٤مين ذيمــــــــــر اقمتــــــــــزل  واًمٖمــــــــــزل ٕا

 

 هــــــــزل ُمــــــــ وضم٤مٟمــــــــ٥م اًمٗمّمـــــــؾ وىمـــــــؾ 

ــــــــــــــذيمرى ودع  ــــــــــــــ٤مم اًم ك ٕج  اًمّمـــــــــــــٌـ

 

ك ومألجـــــــــــــــــــ٤مم   أومـــــــــــــــــــؾ ٟمجـــــــــــــــــــؿ اًمّمــــــــــــــــــٌـ
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 قمـ سمٕمٞمدة قمرسمٞم٦م وسمٚمٝمج٦م ومّمٞمح٦م قمرسمٞم٦م سمٚمٖم٦م اإلٟم٤ًمن أخ٘م٤مه٤م ًمق اًم٘مّمٞمدة هذه

 ديٜمٞم٦م أن٤مؿمٞمد اًمديـ ُمـ ٟمجٕمؾ أن ًمٙمـ ذًمؽ، يٛمٙمـ واح٤مئٕم٦م اح٤مضمٜم٦م هذه إهم٤مين

 ومٞمٝم٤م شمًجؾ اًمتل أن إذـم٦م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن حمؾ حتؾ أن ىمرهن٤م ذرت وىمد قم٘مدهت٤م

 يتٖمٜمقا  أن سمدل اًمِم٤ٌمب، هب٤م ًمٞمتًغم اًمديٜمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقهن٤م اًمتل إن٤مؿمٞمد هذه

 ش.ُمٜم٤م ومٚمٞمس سم٤مًم٘مرآن يتٖمـ مل ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام سم٤مًم٘مرآن

 ذم وم٤مًمٌدع ظمٚمػ، ُمـ اشم٤ٌمع ذم ذ ويمؾ ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم يمؾ...وًمذًمؽ

 ؿمؽ، سمال حمرُم٦م شمٙمقن اًمٌدع سمٕمض أن أتّمقر أن٤م اًمٜم٤مس، يمؾ أثره٤م يٕمرف ٓ اًمديـ

 وًمذًمؽ اًمنميٕم٦م، َي٤مًمػ رء وراءه٤م يؽمشم٥م اعمًت٘مٌؾ ذم ٕنف اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب وُمـ

 .إوًمقن أؾمالومٜم٤م قمٚمٞمف يم٤من مم٤م رء ٟمٖمػم أن ٟمحـ يٜمٌٖمل ُم٤م

 ؟[احلداء وسمٓمري٘م٦م وقمظ ومٞمٝم٤م قمرسمٞم٦م ىمّمٞمدة إنِمقدة يم٤مٟم٧م إذا] :اًم٤ًمئؾ

 ومٞمٝم٤م.. وقمظ ومٞمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ىمّمٞمدة يم٤مٟم٧م إذا.. أظمل ي٤م آٟمٗم٤مً  شمٙمٚمٛمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 ُمالىم٤مة قمٜمد واًمث٤ٌمت اًمِمج٤مقم٦م وقمغم اًمّمؼم قمغم طمض ومٞمٝم٤م.. اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م قمغم طمض

 سم٤مٕذواق ُمت٠مثرة همػم اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وسم٤مًمٚمٝمج٦م آظمره وإمم وإقمداء اًمٙمٗم٤مر

 هذا..احل٤مض اًمٕمٍم ًمٙمـ ُم٤مٟمع، ُمٜمٝم٤م قمٜمدي ُم٤م وم٠من٤م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م واًم٘مقاٟملم إقمجٛمٞم٦م

 هذه هل أن واعمرهمقب اعمرهمقب، سم٤مؾمؿ اعمٛمٜمقع ي٘مرب[ أن] اًم٘مديؿ، اًمٌمء

 ُمٜمٝمؿ يمثػم يٚمتزم اًم٘مرآن ي٘مرؤون اًمذيـ أصٌحقا  اًمٞمقم اًم٘مراء طمتك اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اعمقازيـ

.. ُمراقمٞم٤مً  ويٜمزل ومٞمٝم٤م وي٘مٚم٥م سم٤مٔي٦م يّمٕمد ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد[ دمد] اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم

 يم٤من وم٢مذا اعمقؾمٞم٘مٞم٦م، اعمقازيـ ُمع وإٟمام رهم٦ٌمً  ره٦ٌمً  أي٤مت ُمع اًمتج٤موب ُمراقمٞم٤مً  ًمٞمس

 ذم ُمٜمف وأيمثر ذًمؽ ُمثؾ يٗمٕمٚمقن ٓ ومٙمٞمػ اًم٘مقاٟملم هذه قمغم أنزًمقه اهلل يمالم

 إؿمٕم٤مر؟

 (33:31:39/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 املباح اللوو كتاب

 احملزو واللوو





 واليزد الغطزىخ حكه

 وغريها والغدة
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 افشطركج حؽؿ

١مال  ط اًمرؾمقل أن اجل٤مُمع، وصحٞمح اعمِمٙم٤مة ذم وهق اعمرومقع طمٙمؿ ًمف طمدي٨م :اًًم

 إًمٞمٝم٤م رضمٕم٧م يمام واًمٙمقسم٦م واًمٖمٌػماء، اًمٙمقسم٦م قمـ هنك - وٌٓمٝم٤م أطمٗمظ هٙمذا– اًمٙمقسم٦م قمـ هنك

٦ًٌم ومْمٞمٚمتٙمؿ طمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ أو ومْمٞمٚمتٙمؿ أن وٟمٕمٚمؿ اًمِمٓمرٟم٩م، ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ  ومٜمرضمق ٟم٩م،رًمٚمِمٓم سم٤مًمٜم

ُمر؟ هذا شمقوٞمح  ٕا

 شمٕمٚمؿ؟ أن شمريد أم ٟمٕمٚمؿ: شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 احلدي٨م وهذا ُمٕمٞمٜم٦م، ذوط وٛمـ اًمِمٓمرٟم٩م يٌٞمح ؿمٞمخٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 اًمِمٓمرٟم٩م؟: أي اًمٙمقسم٦م قمـ هنك

 ىمٚم٧م: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ،  هذه اًمَٙمقسم٦م، وًمٞمس اًمُٙمقسم٦م اًمٚمٗمٔم٦م وٌط ًمٙمـ طمًـ، :اًمِمٞمخ

 سمدون أم ُمٜمؽ سم٘مّمد ُمٜمؽ صدر ومٝمذا اًمِمٓمرٟم٩م اًمٙمقسم٦م ُمٕم٤مين ُمـ أن يمالُمؽ أول ذم

 سملم ومرق ومٞمف اًمِمٓمرٟم٩م، اًمٙمقسم٦م ُمٕم٤مين ُمـ وًمٞمس اًمِمٓمرٟم٩م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمقسم٦م وأن ىمّمد

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمٕم٤ٌمرشملم،

 .سم٘مّمد ُمٜمل صدر :اًم٤ًمئؾ

 أهق اًمرؾمقل طمدي٨م ذم اًمٚمٗمٔم٦م هبذا اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك هق ُم٤م ومحٞمٜمئذٍ  :اًمِمٞمخ

 واطمد، ُمٕمٜمك ُمـ أيمثر هب٤م يٕمٜمك أـمٚم٘م٧م إذا اًمٙمقسم٦م دام ُم٤م اًمِمٓمرٟم٩م همػم أم اًمِمٓمرٟم٩م

 اعمٕمٜمك هذا يم٤من ُمٝمام صمؿ أظمر، اعمٕمٜمك هق ُم٤م اًمِمٓمرٟم٩م، ىمٚم٧م يمام اًمٙمقسم٦م ُمٕم٤مين ومٛمـ

 اًمراضمح؟ وم٠مهيام أظمر

 .اعمٕم٤مين هذه يمؾ اًمٚمٗمٔم٦م هذه شمْمؿ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م:اًم٤ًمئؾ

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 .واًمِمٓمرٟم٩م اًمٜمرد أهن٤م ُمٜمٝم٤م ومٝمؿ اًمٙمقسم٦م يمٚمٛم٦م إذا: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 سمٕمْمٝمؿ ًمٙمـ واطمد، ُمٕمٜمك هق ُمتٕمددة، ُمٕم٤مين هل٤م ًمٞمس اًمٙمقسم٦م ٕن ٓ، :اًمِمٞمخ



   طمٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد واًمِمدة وهمػمه٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ًمٗمظ أن شمرضمح أن أردت إذا ًمذًمؽ آظمر، سمٌمء يٗمنه وسمٕمْمٝمؿ سمٌمء يٗمنه٤م ىمد

 وأظمػماً  صم٤مٟمٞم٤مً  دقمقى، جمرد يٙمقن وإٓ ُمرضمح، ُمـ سمد ومال اًمِمٓمرٟم٩م يٕمٜمل اًمٙمقسم٦م

 ُمًٜمد ذم ضم٤مء هٙمذا اًمٓمٌؾ،: اًمٙمقسم٦م ومٞمف ُمٗمناً  ضم٤مء اًمراوي رواه ح٤م احلدي٨م: أىمقل

 اًمٓمٌؾ سمٛمٕمٜمك اًمٙمقسم٦م سم٤مًمؽ، شمٓمقل وأريدك إًمٞمف، شمٕمقد أن وسم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ ،أمحد اإلُم٤مم

 إطم٤مدي٨م يندون ومحٞمٜمام ،اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف هق ٟمٗمًف احلدي٨م رواي٦م ذم ضم٤مء يمام

 وطمٞمٜمام اًمٓمٌؾ، سمف اعم٘مّمقد أن قمغم احلدي٨م هبذا ي٠متقن اًمٓمرب أٓت ُمقوقع ذم

 اإلؾمالم، ذم طمٙمٛمف وقمـ اًمِمٓمرٟم٩م قمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وسمخ٤مص٦م يتحدصمقن

 حيت٩م همػمه وٓ هق ٓ ٟمجده ٓ اًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٦ٌم هذه حتريؿ إمم ويٛمٞمؾ ُمتحٛمس وهق

 إن» :أىمقل اًمٗم٤مئدة أضمؾ ُمـ أمحد ُمًٜمد ذم ًمٗمٔمف واحلدي٨م اًمٙمقسم٦م، قمـ اًمٜمٝمل سمحدي٨م

 أن اًمِم٤مهد شاًمٓمٌؾ اًمٙمقسم٦م: اًمراوي وىم٤مل واًمٙمقسم٦م، واعمٞمن اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل

 ًمف اعمدُمٜملم ذم ؾمٞمئ٦م آصم٤مر ُمـ ًمف ح٤م اًمِمٓمرٟم٩م حتريؿ إمم واعمٜمدومع اعمتحٛمس شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اًمٙمقسم٦م ومن ُمـ هٜم٤مك يم٤من إن وًمذًمؽ همػمه، وٓ هق ٓ احلدي٨م، هذا سمٛمثؾ اطمت٩م ُم٤م

 ٟمٗمس ذم أوًٓ  واًمرد اًمراضمح اعمٕمٜمك وًمٞمس اعمرضمقح اعمٕمٜمك أظمذ ىمد ومٞمٙمقن سم٤مًمِمٓمرٟم٩م

 ومن اًمذي ُمـ أقمرف أن سمح٤مضم٦م أن ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمٙمقسم٦م، هب٤م ُمٗمناً  أي٦م

 هق؟ ُمـ شمذيمر إًمٞمف، أقمقد طمتك سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٙمقسم٦م

 .أذيمر ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ؟ :اًمِمٞمخ

 يمت٤مب قمـ هذا ويٜم٘مؾ اجل٤مُمع، صحٞمح ذم اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم وأطمد أن٤م ىمرأهت٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ُمٜمٔمقر ٓسمـ اًمٕمرب ًم٤ًمن

 ُمـ أنف وضمدٟم٤م وم٢مذا اًمٕمرب، ًم٤ًمن إمم ؾم٠مقمقد أن٤م اًمٕمرب، ًم٤ًمن ذم إذاً  :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٓمٌؾ روايتف ومن اًمراوي أن اجلقاب أن٧م وم٤مطمٗمظ اًمِمٓمرٟم٩م هق اًمٙمقسم٦م ُمٕم٤مين

 .سم٤مًمِمٓمرٟم٩م وًمٞمس

 .ًمٖمقي شمٗمًػمه٤م هذا قمغم أـمٚمؼ، ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ىمٞمد هٜم٤م :اًم٤ًمئؾ
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 اًمراوي أن ىم٤مقمدة وهذه اًمراوي، ُمـ اًمت٘مٞمٞمد اًمت٘مٞمٞمد، قمٜمدٟم٤م ُمـ ًمٞمس :اًمِمٞمخ

سمٜم٤م ٟمحـ ومٝمذا همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى  .ضمقا

 (33:  43:  22/ 189/واًمٜمقر اهلدى)

 افشطركج حؽؿ

 ذم اًمنمقمل احلٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م ًمٕم٦ٌم طمٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م، ًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟

 سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م أجْم٤مً  وىمٞمد ومٞمف، اًمتل إصٜم٤مم أزيٚم٧م إذا اًمِمٓمرٟم٩م :اًمِمٞمخ

 أو ديٜمٞم٦م واضم٤ٌمت يم٤مٟم٧م ؾمقاء سم٤مًمقاضم٤ٌمت، اًم٘مٞم٤مم قمـ شمٚمٝمل ٓ ومٝمل اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘مٞمقد

 اًمٜمرد ٕن اًمٜمرد: سمخالف ضم٤مئز، ومٝمق اضمتامقمٞم٦م، واضم٤ٌمت أو قم٤مئٚمٞم٦م، واضم٤ٌمت يم٤مٟم٧م

 دمد وًمذًمؽ احلظ: قمغم ىم٤مئؿ هق: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمتحريؿ، أؿمد حتريٛمف ذم ٟمص ومٞمف: أوًٓ 

 ي٤م دهر ي٤م: وي٘مقل يّمٞمح ُمٜمٝمؿ اًمالقم٥م دمد إًمٕم٤مب ُمـ يِمٌٝمف سمام أو سمف اًمالقمٌلم

 ُمـ ٟمقع ومٝمق اًمٗمٙمر إقمامل هق ومٞمف ُم٤م يمؾ ذًمؽ، ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس اًمِمٓمرٟم٩م طمظ،

 اًمتل وسم٤مًمنموط إطمٞم٤من سمٕمض ذم اًمري٤مو٦م هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمٗمٙمري٦م، اًمري٤مو٦م

 وهمػمه ُمثالً  شمٞمٛمٞم٦م يم٤مسمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع ُم٤مٟمٕم٤ًم، ُمٜمٝم٤م ٟمرى ومال آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م

: وأذهٌف ذه٥م ُم٤م سملم واًمٗمرق ُمٕم٘مقًم٦م، سمٕمٚم٦م اًمتحريؿ يٕمٚمؾ وهق حتريٛمٝم٤م، إمم يذه٥م

 ُم٤م ُمٜمف شمرشم٥م إذا إٓ ومٞمف ٟمص ٓ ًمٌمء اًمتحريؿ إـمالق اقمت٘م٤مدي ذم جيقز ٓ أنف هق

 سمٕمض شمذيمرٟم٤م إذا وهذا. اهلل ذيمر قمـ يّمد اًمِمٓمرٟم٩م سم٠من: ي٘مقل ومٝمق اًمٜمص، َي٤مًمػ

 واعمجالت جلرائدا صٗمح٤مت قمغم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م سمٕمض وشمذيمر اًمٞمقم دمري اًمتل اعم٤ٌمري٤مت

 ؾم٤مقم٤مت، ُمش اًمٚمٕم٦ٌم يٌ٘مك يٕمٜمل اخلٞم٤مل ُمثؾ رء ٕنف اهلل، ذيمر قمـ شمّمد أهن٤م ؿمؽ ٓ

 .ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ أىمران اعمتالقمٌلم ُم٤مذا؟ يم٤مٟمقا  إذا أج٤مم

 هذا ًمٙمـ يم٤مخلٛمر، ومٝمل اهلل ذيمر قمـ شمّمد أن إمم سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمالقم٥م وصؾ وم٢مذا

 وٟمْمع ومٞمٝم٤م إصؾ هق ُم٤م ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ ٓقم٥م، ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمالزم ًمٞمس
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 خم٤مًمٗم٦م ذم أو اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع أن قمـ هب٤م اًمالقم٥م شمٌٕمد اًمتل اًمنموط

 . اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ

  (33:  47: 51/ 336/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  33: 35/ 337/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افشطركج حؽؿ

 اًمِمٓمرٟم٩م؟ طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعمالهل ُمـ يمٙمثػم ؿم٠منف أن إٓ طمدي٨م، حتريٛمف ذم يّمح ٓ اًمِمٓمرٟم٩م :اًمِمٞمخ

 سم٤مب ُمـ أطمٞم٤مًٟم٤م هب٤م اًمٚمٕم٥م ومٞمجقز ًمٚمنمع سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م يٙمـ مل وم٢مذا احل٤مدصم٦م،

 إمم سمّم٤مطمٌٝم٤م ؾمٞم١مدي وم٢مٟمف هب٤م وآهتامم اقمتٞم٤مده٤م سم٤مب ُمـ وًمٞمس اًمٜمٗمس قمـ اًمؽمويح

 وًمٙمـ هل٤م، وُمراقمًٞم٤م هل٤م ُمٚمتزًُم٤م يٙمقن أن قمٚمٞمف دم٥م اًمتل اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ًمٙمثػم اإلمه٤مل

 يم٤مًمٗمٞمؾ إصٜم٤مم سمٕمض ومٗمٞمٝم٤م أطمج٤مره٤م، ُمالزُم٦م ؾمٞمئ٦م ومٞمف اًمٞمقم إمم اًمِمٓمرٟم٩م

 سم٤مًمنمط سمف يٚمٝمق أن وأراد ؿمٓمرٟم٩م سمٞمتف ذم يم٤من ومٛمـ وهلذا ذًمؽ، وٟمحق واًمٗمرس

 قمغم[ ٟميب] وأن اًمتامصمٞمؾ وهذه اًمّمقر هذه يٖمػم أن ومٞمج٥م أطمٞم٤مًٟم٤م: أي اًم٤ًمسمؼ،

 هب٤م اًمتالقم٥م يٛمٙمـ ومحٞمٜمئذ احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام اًمرأس اًمّمقرة ٕن رؤوؾمٝم٤م:

 .آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي سم٤مًمنمط

: يٕمٜمل أىمقل، ُم٤م أقمٜمل روي،: أىمقل طملم وأن٤م قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ روي وىمد

 اًمتامصمٞمؾ هذه ُم٤م: هلؿ وم٘م٤مل اًمِمٓمرٟم٩م، ًمٕم٥م قمغم ُمٜمٙمٌلم سمٜم٤مس ُمر أنف وٕمػ، ومٞمف سمًٜمد

 طمقهلؿ ُمـ واعمتٗمرضملم اًمالقمٌلم ه١مٓء ضمٚم٦ًم احل٘مٞم٘م٦م ٕن قم٤ميمٗمقن؟ هل٤م أنتؿ اًمتل

 هذه ُم٤م: ىم٤مل قمٚمٞمٝمؿ، إٟمٙم٤مًرا أي٦م هبذه قمكم ومٜمزع اًمٚمٕم٥م، قمغم ُمٜمٙمٌلم ُمٝمتٛملم شمراهؿ

 إذا ذًمؽ سمٕمد اًمتامصمٞمؾ، هذه شمٖمٞمػم جي٥م رء يمؾ وم٘مٌؾ قم٤ميمٗمقن؟ هل٤م أنتؿ اًمتل اًمتامصمٞمؾ

 ومل اعمًٚمٛملم، ُمع واًمّمالة اعمًجد طمْمقر قمـ شمٍمومف مل ىمٚمٜم٤م يمام أطمٞم٤مًٟم٤م هب٤م ًمٕم٥م

 .ذًمؽ وٟمحق واًمٌٞمتٞم٦م اًمديٜمٞم٦م سمقاضم٤ٌمشمف اًم٘مٞم٤مم قمـ شمِمٖمٚمف

 (33:35:42/ (2) راسمغ ومت٤موى)
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 وافشدة وافشطركج بافزهر افؾعب حؽؿ

 ؿم٤مسمف؟ وُم٤م واًمِمدة واًمِمٓمرٟم٩م ٤مًمزهرسم اًمٚمٕم٥م طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤مك ًمٚمٜمرد وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم ذًمؽ وٟمحق واًمٜمرد واًمِمدة سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م :اًمِمٞمخ

 إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك ًمٚمِمٓمرٟم٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٜمرد، اًمٚمٕم٥م حترم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م

 وإٟمام ُم٤ٌمطم٤مً  يٙمقن طمدي٨م ومٞمف ًمٞمس ًمٕم٥م يمؾ أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ شمّمح، ٓ ًمٙمٜمٝم٤م

: ُمثالً  واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم اًمٗم٘مٝم٤مء يٕمرومٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ طمٙمٛمف ي١مظمذ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل أضمٜمٌٞم٦م همرسمٞم٦م ًمٕم٦ٌم هذه اًمِمدة.. اًمِمدة

 ٟمٗمس هق: ٟم٘مقل سم٤مًمِمدة؟ اًمٚمٕم٥م طمٙمؿ ومام طمدي٨م، ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ أن ضمداً  ـمٌٞمٕمل وم٠مُمر

 :اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء ُمـ سمد ٓ وذًمؽ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اعمتٕمٚمؼ احلٙمؿ

صٜم٤مم وومٞمف سمف يٚمٕم٥م أن يٜمٌٖمل ٓ أوًٓ  سمف اًمٚمٕم٥م اًمِمٓمرٟم٩م  واًمٗمرس سم٤معمٚمؽ يًٛمك ُم٤م.. ٕا

 يّم٤مب أنف وسمحٞم٨م قم٤مدة يتخذ ٓ أن: اًمث٤مين واًمنمط وسمدًم٧م، همػمت إذا ومٝمذه.. وهمػمه

 أهن٤م طمٞم٨م ُمـ اخلٛمر طمٙمؿ طمٙمٛمف ؾمٞمٙمقن ؿمؽ سمال ومٝمذا سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م قمغم سم٤مإلدُم٤من

 وإٟمام ًمذاشمف ٓ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م جيقز ومال وًمذًمؽ اًمّمالة: قمـ وشمٚمٝمل اهلل ذيمر قمـ شمّمد

 جيٕمٚمٝم٤م ومل شم٤مرة هب٤م وًمٕم٥م أزيٚم٧م وم٢مذا شمزال أن جي٥م مت٤مصمٞمؾ ومٞمف.. آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ ًمألُمريـ

.. صقر ومٞمٝم٤م اًمِمٓمرٟم٩م مت٤مُم٤مً  شمِم٤مسمف ومٝمل اًمِمدة يمذًمؽ ومال، وإٓ جيقز ومحٞمٜمئذٍ  وديدٟمف [قم٤مدشمف]

 هذه ـمٛم٧ًم وم٢مذا اًمقًمد،.. آظمر رء هٜم٤مك يم٤من إذا أقمرف وٓ واخلقري اًمٌٜم٧م صقرة ومٞمٝم٤م

صٜم٤مم وىم٤مت سمٕمض ذم هب٤م وًمٕم٥م اًمتامصمٞمؾ وهذه ٕا  اًمقىم٧م ًمت٘مٓمٞمع ٓ ًمٙمـ اعمٚمؾ ًمدومع ٕا

 أوًٓ، هذا ىمٓمٕمؽ، شم٘مٓمٕمف مل إن يم٤مًمًٞمػ اًمقىم٧م: اًمقىم٧م ذم ىمٞمؾ يمام ٕنف اًمقىم٧م: وإو٤مقم٦م

 شمٚمحؼ ومحٞمٜمئذٍ  اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م ـمري٘م٦م قمغم.. اًمزهر ـمري٘م٦م قمغم سم٤مًمِمدة اًمٚمٕم٥م يٙمقن ٓ أن: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .حتريٛمف قمغم اعمٜمّمقص سم٤مًمٜمرد

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمِمدة هٙمذا :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمذايمرة قمغم ُمٌٜمٞم٦م ًمٕم٥م سمٕمض ٜم٤مكه.. ضوري ًمٞمس ٓ :اًمِمٞمخ
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٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  ..واًمِمٓمرٟم٩م اًمزهر هق: شمٕمريٗمف اعمحٞمط ىم٤مُمقس ذم ىمرأت أن٤م ًمٚمٜمردؿمػم سم٤مًمٜم

 ..آظمر رء واًمٜمرد رء اًمِمٓمرٟم٩م واهؿ، أن٧م ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

  (32: 37: 23/ 731/ واًمٜمقر اهلدى)

 بقـة واضحة افـرد حتريؿ ظذ األدفة

 ش87/ 24/2» اًمْمٕمٞمٗم٦م اٟمٔمر

 اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م اًمّمالة صٗم٦م

 اًمّمالة؟ ي٘مٓمع اًمٙم٤مومر ُمرور هؾ

 احلامر، إٓ رء اعمًٚمؿ صالة ي٘مٓمع ٓ[:  »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

ة واًمٙمٚم٥م واًمٙم٤مومر،  .شاًمٙم٤مومر» :سمذيمر ُمٜمٙمرش. واعمرأ

 ظمالف وهق ،شاًمٙم٤مومر» ذيمر ومٗمٞمف: وأجْم٤مً  [:اًمٜمٙم٤مرة وضمف ُمٌٞمٜم٤ًم اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 ُمـ وهل دوٟمف، اعمذيمقرة اًمثالصم٦م ذيمر قمغم اىمتٍمت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 ظمرضمتٝم٤م وىمد وهمػمهؿ، ؾمٕمٞمد، وأيب هريرة، وأيب ُمٖمٗمؾ، سمـ اهلل وقمٌد ذر أيب طمدي٨م

 ٟمٕمؿ،ش. 733 ،699ش »داود أيب صحٞمح» ذم وسمٕمْمٝم٤م ،ش956ش »اًمٜمْمػم اًمروض» ذم

 خمرج وهق إؾمٜم٤مده، يّمح ٓ قم٤ٌمس، ٓسمـ طمدي٨م ذم شواعمجقد اًمٞمٝمقدي» ذيمر ضم٤مء

 ُمرومققم٤مً  قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح ظمالف وهق ،ش223ش »داود أيب وٕمٞمػ» ذم

 ش. 733» ،شداود أيب صحٞمح» اٟمٔمر. وُمقىمقوم٤مً 

 (144-143/ 24/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افشدة حؽؿ

 شمٕمرومٝم٤م؟، اًمِمدة طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..واًمٌٜم٧م اًمقًمد صقرة ومٞمٝم٤م اًمذي :اًمِمٞمخ
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 طمٙمٛمٝم٤م؟ قمـ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 اًمتحريؿ؟ طمٙمٛمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتحريؿ :اًمِمٞمخ

م اًمِمدة ًمٕم٥م  شمٕمٚمؿ وًمٕمٚمؽ اًمٜمّم٤مرى، سمدع ُمـ أهن٤م إول اًمقضمف وضمقه، ُمـ طمرا

 .شاعمنميملم هدي ظم٤مًمػ هديٜم٤م» :ؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل ىمقل

 .شُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم شمِمٌف ُمـ» :اًمث٤مين واحلدي٨م

 إذا واًمّمقر صقر، ومٞمٝم٤م أن هق: اًمتحريؿ ذم اًمث٤مين اًم٥ًٌم أو اًمث٤مين واًمقضمف

 شمدظمؾ ٓ» :ؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف اعمالئٙم٦م شمدظمٚمف ٓ ُمٙم٤من ذم يم٤مٟم٧م

 .شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م

ٟمٞم٦م، متثؾ ومٞمٝم٤م اًمّمقر سمٕمض أنف: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً   سم٤مخلقري يتٕمٚمؼ ُم٤م ومٗمل اًمٜمٍما

ك ويٛمثؾ، اخلقري صقرة ـَ  يَمَٗمرَ  ًَمَ٘مدْ ﴿: اًم٘مرآن ذم رسمٜم٤م ىم٤مل يمام سم٤مهلل اإلذا ِذي  ىَم٤مًُمقا  اًم 

َ  إِن    [.73:اح٤مئدة﴾ ]صَمالصَم٦مٍ  صَم٤مًم٨ُِم  اّلل 

 سمٜم٧م صقرة متثؾ ًمٙمـ يدوي٦م، صقرة هل يم٤مٟم٧م وإن اًمٌٜم٧م، صقرة ويمذًمؽ

 يٙمٗمل يم٤من آظمر ؾم٥ٌم هٜم٤مك يٙمـ ومل إؾم٤ٌمب، هذه ُمـ واطمداً  ؾم٤ٌٌمً  أن ومٚمق يم٤مومرة،

 إؾم٤ٌمب هذه هب٤م اًمٚمٕم٥م ذم اضمتٛمٕم٧م وىمد ومٙمٞمػ اًمقرق، هبذا اًمٚمٕم٥م ُمـ ًمٚمٛمٜمع

 .هب٤م اًمٚمٕم٥م ُمـ يٜمتٝمل أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ًمذًمؽ يمٚمٝم٤م،

 هبذه اًمٜم٤مس يتالقم٥م طمٞمٜمام ي٘مع، ىمد ًمٙمٜمف ي٘مع، أن ذـم٤مً  ًمٞمس هذا يم٤من وإن أظمػماً  ي٠ميت

وراق  سمٕم٘مٚمٝمؿ يدهك اًمِمٞمٓم٤من ىمد اًمزُمـ ُمع ًمٙمـ هذا، أىمقل أن٤م ىمامر، هٜم٤مك يٙمقن ٓ ٕا

وراق هبذه اًمٚمٕم٥م سمدء ومٞمٙمقن اًم٘مامر، يتٕم٤مـمقا  أن هلؿ ويقؾمقس  وؾم٥ٌم ذريٕم٦م ىمامر سمدون ٕا

 .ًمف وهمٜمل اًمنم قمـ اسمٕمد: سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن وًمذًمؽ ًمٚم٘مامر، هب٤م ًمٚمٕم٥م

م اًمٖمٜم٤مء سمس :ُمداظمٚم٦م  ٓ؟ وٓ ؿمٞمخ ي٤م طمرا
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 .ُم٤ٌمح همٜم٤مء هذا ٓ :اًمِمٞمخ

 ٓ اًمٚمٕم٦ٌم أثٜم٤مء ذم إؾم٤ٌمب، هذه إمم دمٛمٕمٝم٤م طمتك وم٤مئدة أوٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام ُمتِم٤مطمٜم٦م وىمٚمقهبؿ إٓ اًمالقمٌلم َيرضمقن

 .يٕمٜمل سمٖمْم٤مء :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمقرىم٦م سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ ييب وىمد يتْم٤مرسمقن وىمد :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مخلٛمر اًمقرق هبذا اًمٚمٕم٥م يٚمحؼ وطمٞمٜمئذ آظمر، ؾم٥ٌم هذا يم٤من إذا هذا :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ٞمَْٓم٤منُ  ُيِريدُ  إِٟم اَم ﴿: شم٘مقل أي٦م ٕن :اًمِمٞمخ  َواًْمٌَْٖمَْم٤مءَ  اًْمَٕمَداَوةَ  سَمٞمْٜمَُٙمؿُ  ُيقىمِعَ  َأنْ  اًمِم 

 [.92:اح٤مئدة﴾ ]َواعْمَٞمِْنِ  اخْلَْٛمرِ  ذِم 

 ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اعمٞمن، إمم يقصؾ ىمد ىمٚمٜم٤م ىمامر، سمدون اًمٚمٕم٦ٌم وىمٗم٧م إذا هٜم٤م هذا

 اًمٌٖمْم٤مء؟ إمم شمّمؾ هؾ ُمٞمن، هٜم٤مك ًمٞمس

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .واطمداً  ىمقًٓ  قمٜمٝم٤م آسمتٕم٤مد جي٥م إذاً  :اًمِمٞمخ

 .ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (33:  37: 25/ 423/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وافقرق وافدومقـق افبؾقاردو حؽؿ

 اًمٙمػمم ٟمًٛمٞمف قمٜمدٟم٤م طمٙمٛمٝم٤م ٟمٕمرف أن ٟمريد اًمٕمٍمي٦م إًمٕم٤مب سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمقرق شمٕمرومقن أو اًمٚمٕم٥م، ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م واًمٌٚمٞم٤مردوا، واًمدوُمٞمٜمق

 اًمقرق، ًمٕم٦ٌم هذه اًمِمدة: ُمثاًل  أنقاع، هل ؿمؽ سمال إًمٕم٤مب هذه ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ
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 اًمّمقر سمٕمض ذم وذيمٝمؿ قم٘مٞمدهتؿ ُمثٚمقا  اًمذيـ اعمنميملم اًمٙمٗم٤مر ًمٕم٦ٌم ؿمؽ سمال هذه

 وم٤مًمٚمٕم٥م ذًمؽ، وٟمحق اًمٌٜم٧م وومٞمٝم٤م اًمِم٤مب ومٗمٞمٝم٤م إوراق، سمٕمض قمغم ـمٌٕمقه٤م اًمتل

 هبذا اًمٚمٕم٥م ًمٙمـ ًمٚمٛم٘م٤مُمرة، ًمٞمس أن اًمٌح٨م شمٕمٚمٛمقن يمام اًمقرق ُمـ اًمٜمقع هبذا

 وهذا وىم٧م، وشمْمٞمٞمع اًمقىم٧م شم٘مٓمٞمع ي٘مقًمقن ويمام اًمتًٚمٞم٦م، سم٤مب ُمـ اًمقرق ُمـ اًمٜمقع

 يم٤مًمًٞمػ اًمقىم٧م: اًم٘مديٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلٙمٛم٦م يذيمرون ٓ طمٞم٨م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ضمٝمؾ ُمـ

 ُمـ أهمغم ىمٞمٛمتف ُم٤م ومٞمْمٞمٕمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن يٕمٞمِمف مم٤م وهذا ىمٓمٕمؽ، شم٘مٓمٕمف مل إن

 .اًمقىم٧م وهق أٓ واًمٗمْم٦م اًمذه٥م

 ومٞمٝم٤م ح٤م إىمؾ قمغم[ يمراه٦م] ُمـ َيٚمق ٓ ىمامر سمدون اًمقرق هبذا وم٤مًمٚمٕم٥م: اًمِم٤مهد

 هق يمام ومٞمٝم٤م، سم٤مًمٚمٕم٥م سم٤مهتامم قمٚمٞمٝم٤م وآٟمٙم٤ٌمب واإلىم٤ٌمل[ اًمّمقر] هذه اؾمتٕمامل ُمـ

 طمٞمٜمام أىمقل ُم٤م أقمٜمل وأن٤م قمكم، قمـ روي سم٠مثر يذيمرين وهذا اًمالقمٌلم، ُمـ ُمِم٤مهد

 أنف قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ ومروي اًمتْمٕمٞمػ، قمـ يمٜم٤مي٦م روي يمٚمٛم٦م ٕن روي:: أىمقل

تِل اًمت اَمصمِٞمُؾ  َهِذهِ  َُم٤م: ﴿هلؿ وم٘م٤مل قمٚمٞمف، ُمٜمٙمٌقن وهؿ اًمِمٓمرٟم٩م يٕمٚمٌقن سم٘مقم ُمر  َأنْتُؿْ  اًم 

 ومٞمف اًمِمٓمرٟم٩م ومٕماًل  ٕن ح٤مذا؟ أي٦م، هبذا قمٚمٞمٝمؿ ومٜمزع [51:إنٌٞم٤مء﴾ ]قَم٤ميمُِٗمقنَ  هَل٤َم

 وم٤مؾمتدل قمٚمٞمف ُمٜمٙمٌقن وه١مٓء آظمره، إمم اعمٚمؽ ومٞمف.. اًمٗمٞمؾ ومٞمف.. اًمٗمرس ومٞمف مت٤مصمٞمؾ،

 اًمتامصمٞمؾ، ي٘مّمدون ٓ ؿمؽ سمال وهؿ آٟمٙم٤ٌمب، وهذا آهتامم هذا ُمٜمٙمًرا  قمٚمٞمٝمؿ

 ىمٌٞمح٦م اهلٞمئ٦م هذه ًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق واحل٤مومٔم٦م اًمذايمرة وؿمحـ اًمٚمٕم٥م ي٘مّمدون

 ُمـ ومٞمٝم٤م ح٤م إوراق هبذه اًمٚمٕم٥م يمراه٦م أرى اجل٤مٟم٥م هذا ُمـ اًمتامصمٞمؾ قمغم آٟمٙم٤ٌمب

 .اًمقرق هذا اسمتدقمقا  اًمذيـ أوَلؽ يمٗمر ومٞمٝم٤م يتٛمثؾ اًمتل اًمّمقر

 واًمذايمرة، احل٤مومٔم٦م شمِمٖمٞمؾ قمغم ىم٤مئؿ سمٕمْمٝمؿ أنقاع، ًمف اًمقرق هبذا اًمٚمٕم٥م صمؿ

 اًمذي اًمٜمرد وسملم سمٞمٜمف ؿمٌف ذم إظمػم اًمٜمقع ومٝمذا سم٤محلظ، يًٛمقٟمف ُم٤م قمغم ىم٤مئؿ وسمٕمْمف

 ط اًمٜمٌل قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد حتريٛمف ذم اًمٍميح اًمّمحٞمح اًمٜمص ضم٤مء

 .ودُمف ظمٜمزير حلؿ ذم يده يٖمٛمس اًمذي يمٛمثؾ ومٛمثٚمف سم٤مًمٜمرد يٚمٕم٥م اًمذي أن: ىم٤مل أنف

 اًمٜمرد، قمـ ط اهلل رؾمقل هنك.. إؿمٕمري ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم هنك يمذًمؽ
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413 

 هذا.. طمظ ي٤م.. زهر ي٤م أطمدهؿ يٜم٤مدي سمف اًمالقمٌلم دمد وًمذًمؽ احلظ، قمغم ىم٤مئؿ وم٤مًمٜمرد

 ُمٜمف يم٤من ُم٤م أُم٤م ٟمًّم٤م، اعمحرم سم٤مًمٜمرد اًمٚمٕم٥م يمحٙمؿ طمٙمٛمف هق سم٤مًمقرق اًمٚمٕم٥م ُمـ اًمٜمقع

 طمٙمؿ طمٙمٛمف: وم٠مىمقل.. سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ ومحٙمٛمف اًمذايمرة شمِمحٞمذ سم٤مب ُمـ

 جيقز ٓ وأنف اًمّمقر هذه اؾمتثٜمٞمٜم٤م ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ، إقمامل ومٞمف أن طمٞم٨م ُمـ اًمِمٓمرٟم٩م

 رؤوس شم٘مٓمع أن أطمٞم٤مًٟم٤م اًمٚمٕم٥م هبذا ُمٌتاًل  يم٤من ُمـ ٟمٜمّمح وًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م آٟمٙم٤ٌمب

 هذا اًمٌح٨م وهٙمذا اًمٚمٕم٥م، هذا ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م جيقز طمتك اًمّمٖمػمة اًمتامصمٞمؾ هذه

 ًمٕم٥م أي أن اًمْم٤مسمط وإٟمام ومٞمٝم٤م، اخلقض ذم اًمقىم٧م يٓمقل ىمد شمٗم٤مصٞمؾ وًمف صقر ًمف

 ومٞمجقز ذًمؽ ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس ُم٤م أُم٤م قمٜمف، آسمتٕم٤مد ومٞمج٥م صقر ومٞمف.. مت٤مصمٞمؾ ومٞمف

 أنف سمحٞم٨م ديدًٟم٤م ذًمؽ يتخذ أن أُم٤م اًمٜمٗمس، قمـ اًمؽمويح سم٤مب ُمـ أطمٞم٤مًٟم٤م سمف اًمٚمٕم٥م

 وأوٓده أهٚمف يٜمًك ورسمام وقم٤ٌمدشمف، صالشمف يٜمًك ورسمام شمٗمٙمػمه ويمؾ وىمتف يمؾ ي٠مظمذ

 إطمٞم٤من سمٕمض ومٗمل اهلل، ذيمر وقمـ اًمّمالة قمـ شمّمد اًمتل يم٤مخلٛمر، يٕمتؼم طمٞمٜمئٍذ ومٝمذا

 ذم أُم٤م ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ اًمٜمٗمس قمـ واًمؽمويح اًمتًٚمٞم٦م سم٤مب ُمـ اًمٚمٕم٥م هذه شمٕم٤مـمل

 يم٤من وم٢مذا أن، إٓ ؾمٛمٕمتٝم٤م ُم٤م ٕين ُمًٛمٞم٤مهت٤م أضمٝمؾ أن٤م اًمقاىمع ومٗمل[ إًمٕم٤مب] سمٕمض

 ُمـ يم٤من ُم٤م اًمقصٗم٦م، هذه ُمـ يتْمح أن يٛمٙمـ يم٘م٤مقمدة اجلقاب ذم يٙمٗمل هذا

 ذًمؽ ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٙمـ مل وُم٤م قمٜمٝم٤م، آسمتٕم٤مد ومٞمج٥م ومت٤مصمٞمؾ صقر ومٞمٝم٤م إًمٕم٤مب

 اًمٕم٘مؾ واؾمتٕمامل اًمذايمرة قمغم وإٟمام واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، احلظ قمغم ُمٌٜمًٞم٤م ًمٞمس اًمٚمٕم٥م ويم٤من

 .اهلل ذيمر وقمـ اًمّمالة قمـ يّمد أٓ وهق إظمػم سم٤مًمنمط ومٞمجقز

 (33:46:33/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 ذظقة مـاهل يتضؿـ مل إذا افؽرة فعب حؽؿ

 ُمرة إؾمٌقع ذم ُمرة ويٙمقن إضم٤ًمم شم٘مقي٦م أضمؾ ُمـ اًمٙمرة ًمٕم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕم٘مقل سمٚمٌس

 . ضم٤مئز ومٝمق أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم واعمح٤مومٔم٦م ُمٕم٘مقل سمٚمٌس :اًمِمٞمخ

  (..: 13:  32/   81/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼدم ـرة فعب حؽؿ

 أيمثر هب٤م اسمُتكم ىمد ُم٠ًمخ٦م قمـ اًم٘مري٥م إُمس ذم ؾم٤مئٌؾ  ؾم٠مل[: إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ]

 أٓ ومٞمٝم٤م، -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل طمٙمؿ يٕمرف أن وم٠مطَم٥ّم  اإلؾمالم، سمالد يمؾ ذم اعمًٚمٛملم

 مم٤م رءٌ  ومٞمف جمتٛمعٍ  ذم ٟمِم٠م ؿم٤مب   يمؾ ؿمٝمرة ص٤مرت طمٞم٨م اًم٘مدم سمٙمرة اًمٚمٕم٥م وهل

 :ي٠ميت يمام ذًمؽ قمغم وضمقايب سم٤معمدٟمٞم٦م، اًمٞمقم يًٛمك

 ذم داظمٚم٦م ومٝمل اعمًٚمؿ يتٕم٤مـم٤مه٤م أظمرى ًمٕم٦ٌمٍ  أي قمـ َيرج ٓ سم٤مًمٙمرة اًمٚمٕم٥م

 ًمزوضمف ُمالقمٌتف إٓ سم٤مـمٌؾ  آدم اسمـ سمف يٚمٝمق هلقٍ  يمؾ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم

 اًمُٚمٕم٥م هذه ط اًمٜمٌل ذيمر ًم٘مد. شواًم٤ًٌمطم٦م سم٘مقؾمف، ورُمٞمف ًمٗمرؾمف، وُمداقمٌتف

 أن وجي٥م اًم٤ٌمـمؾ، اًمٚمٝمق ُمـ وم٤مؾمتثٜم٤مه٤م يقُمئٍذ، اًمٜم٤مس هب٤م يٚمٝمق يم٤من اًمتل واعمالهل

ٌّف  :اصمٜملم سم٠مُمريـ احلدي٨م هذا سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هٜم٤م ٟمتٜم

 .شحمرمٌ » سمٚمٗمظ وًمٞمس شسم٤مـمٌؾ » سمٚمٗمظ ؾمٛمٕمتؿ يمام احلدي٨م أن: إول

 أجًْم٤م وم٘مٝمٞم٤ًّم ومرىًم٤م هٜم٤مك أن ٟمٕمٚمؿ ومحٞمٜمئذ اًمٗمرق هلذا اٟمتٌٝمٜم٤م إذا أنٜم٤م: اًمث٤مين وإُمر

 أؿمٌف هق اًم٤ٌمـمؾ ٕن حمرٌم، سمٛمٕمٜمك أنف يٕمٜمل ومال سم٤مـمٌؾ  سمٚمٗمظ ورد إٟمام احلدي٨م يم٤من وم٢مذا

د اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ يٙمقن ُم٤م  ذم سيٌح  طمٙمؿٌ  ومٝمق اعمحرم أُم٤م ،شاًمٚمٖمق» هق ُمٜمف اعمرا

 سمف يٚمٝمق هلقٍ  يمّؾ  إن ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ومحٞمٜمئذٍ  ذًمؽ قمرومٜم٤م إذا قمٜمف، آسمتٕم٤مد وضمقب

 اإلصمِؿ، ُمـ ٟمجك إن هذا ًمف، أضمر ٓ سم٤مـمُؾ  ًمٖمقٌ  ومٝمق وُمٙم٤من زُم٤من أي ذم اإلٟم٤ًمن
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 اًمذي اًمٚمٕم٥م سمٜمقع حيٞمط مم٤م ي٠ميت وىمد سمف يٚمٕم٥م اًمذي اًمٜمقع ذات ُمـ ي٠ميت ىمد واإلصمؿُ 

َُْمَث٤مُل  َوشمِْٚمَؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وم٤مُٕمر اصمٜملم ُمثٚملم ذًمؽ قمغم وًمٜميب سمف، يٚمٕم٥م ْٕ  ا

هُب٤َم ُرونَ  ًَمَٕمٚم ُٝمؿْ  ًمِٚمٜم ٤مسِ  َٟمْيِ  واًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜمرد، اًمٚمٕم٥م: مه٤م اعمثالن ،[12:احلنم] ﴾َيتََٗمٙم 

 .سم٤مًمِمٓمرٟم٩م

 :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ وصح ضم٤مء وم٘مد وًمذاشمف، سم٤مًمٜمّص  قمٜمف ُمٜمٝمل سم٤مًمٜمرد وم٤مًمٚمٕم٥م

 :هق أظمر واًمٜمص ،شودُمف ظمٜمزير حلؿ ذم يده همٛمس ومٙم٠منام سم٤مًمٜمردؿمػم ًمٕم٥م ُمـ»

 ومٞمف ح٤م ًمذاشمف سم٤مًمٜمرد اًمٚمٕم٥م جيقز ٓ وم٢مَذن ،شورؾمقًمف اهلل قمَم وم٘مد سم٤مًمٜمّرد ًمٕم٥م ُمـ»

 ،شودُمف ظمٜمزير حلؿ ذم يده همٛمس ومٙم٠منام سم٤مًمٜمرد ًمٕم٥م ُمـ» .اًمِمديد اًمؽمهٞم٥م هذا ُمـ

 اًمٚمٕم٥م إذن جيقز ومال قمٞمٜمٞم٦م، ٟمج٤مؾم٦م ٟمجٌس  ودُمف اخلٜمزير حلؿ أن اجلٛمٞمع قمٜمد وُمٕمٚمقم

 .إول اعمث٤مل هق وهذا اعمالهل ُمـ اًمٜمقع هبذا

 طمدي٨م هٜم٤مك يقضمد ٓ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م، اًمٚمٕم٥م آٟمًٗم٤م ذيمرت ومٙمام :اًمث٤مين اعمث٤مل أُم٤م

 أن ٟمًتٓمٞمع ٓ طمٙمٛمف؟ ومام يمذًمؽ إُمر وإذ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م قمـ اًمٜمّٝمل ذم صحٞمح

 ٕنف ،ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤ٌمٌح  إٟمف ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع وٓ ٟمٌص، ومٞمف يرد مل ٕنف طمرام، إٟمف ٟم٘مقل

ـِ  شهلقٍ  يمؾ» :وهق إول احلدي٨م ذم داظمؾ  قمٌد سمـ ضم٤مسمر وهق راويف سم٤مؾمؿ قمٜمف واًمٜمٙم

 ومٛمـ سم٤مـمؾ، هق إٟمام اًمٚمٕم٥م يمؾ أن اًمٕمٛمقم هذا ومٞمف هذا ضم٤مسمر ومحدي٨م إنّم٤مري، اهلل

 ىمد ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف ُيٜمٔمر أن جي٥م اًم٤ٌمـمؾ هذا سم٤مـمؾ، ومٝمق سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م إذن ذًمؽ

 ُمّم٤مف إمم يرومٕمف أن وإُم٤م اعمحرُم٤مت، ُمّم٤مف ذم ويُّمّٗمف يرومٕمف ُمٜمٙمرٍ  ُمـ سمف حيٞمط

 مم٤م اًمتامصمٞمؾ، سمٕمض ومٞمف اًمٞمقم اًمقاىمع هق يمام سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م يم٤من وم٢مذا اعم٤ٌمطم٤مت،

 أىمرأ  ُم٤م طم٥ًم ًمٙمـ أخٕمٌٝم٤م ٓ وأن٤م ،شاعَمٚمِؽ» و شاًمٗمرس» و شاًمٗمٞمؾ» سمٛمثالً  ُيٕمرف

 ىمد يٙمـ مل إن اهلل ؿم٤مء إن مجٞمًٕم٤م قمٜمديمؿ ؿمؽ وٓ ُمٜمٝم٤م، إؿمٞم٤مء هذه أذيمر وأؾمٛمع

 هل إٟمام اعمحرُم٦م اًمّمقر أن ُمـ اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م اعمٜم٤مومٞم٦م أراء سمٕمض إًمٞمٙمؿ شمّنب

 ٕن اًمٕم٘مٞمدة ذم إصٜم٤مم هذه ُمثؾ ذم يي ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس إظمالق ذم شمي اًمتل

 ؾمد سم٤مب ُمـ ُمقىمًت٤م هنًٞم٤م اىمتٜم٤مئف وقمـ اًمتّمقير قمـ هنك -زقمٛمقا  سمام- ط اًمٜمٌل

 ُمـ اًمِمٌٝم٦م زاًم٧م ومٚمام أصح٤مسمف، ىمٚمقب ُمـ اًمتقطمٞمد يتٛمٙمـ أن ىمٌؾ وذًمؽ اًمذريٕم٦م
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 ذم اًمتِمديد وهق أٓ اًمنمقمل احلٙمؿ هذا وم٤مٟمتٗمك ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًمتقطمٞمد ومتٙمـ ىمٚمقهبؿ

 سمٕمض ُمـ يمثػًما  ؾمٛمٕمٜم٤مه٤م ـم٤مح٤م ؿمٌٝم٦م هذه اًمّمقر، اىمتٜم٤مء وقمـ اًمتّمقير قمـ اًمٜمٝمل

 أذيّمر أن طمًٌل وإٟمام أن، اعمج٤مل هذا ذم أـمٞمؾ أن أريد وٓ اًمديـ، ذم يتٗم٘مٝمقا  مل ُمـ

 سم٤مًمتٓمريز أو سم٤مًمده٤من أو سم٤مًمريِم٦م أو سم٤مًم٘مٚمؿ ُمّمقًرا يم٤من ؾمقاء أنقاقمف سمٙمؾ اًمتّمقير أن

 إٟمف ًمٖم٦مً  قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن يّمح ُم٤م هٜم٤مك أن دام ومام يمثػمة وهل اًمٞمقم طمديث٦م آخ٦م سم٠مي أو

 شمٚمؽ ًمدظمقل اىمتٜم٤مؤه٤م جيقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم شمّمقيره٤م، جيقزُ  ومال صقرة وإهن٤م رُُمّمق  

 طمٞم٨م ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م هذه قمٛمقم ذم يمٚمٝم٤م إنقاع

 أٓ صقرة يمؾ اىمتٜم٤مء قمـ هنٞمف طمٞم٨م وُمـ شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ» :اًمتّمقير قمـ حتذيره

 يمذًمؽ إُمر إذ شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمًت٤م اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 سمدّ  وٓ يم٤من إذا وطمٞمٜمئذٍ  ومٞمف، فم٤مهرة اًمتامصمٞمؾ هذه داُم٧م ُم٤م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م جيقز ومال

 أٓ صم٤مين: ذط ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد. اًمتامصمٞمؾ هذه قمغم اًم٘مْم٤مء ومٞمج٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م ُمـ

- هلل سم٤مًمٜم٦ًٌم احلؼ قمٌقديتف قمـ يٍمومف ًمف، قمًٌدا سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمالقم٥م يّمٌح أّٓ  وهق

 اًمّمٚمقات هل وًمٞم٧ًم قمٚمٞمف، اًمقاضم٦ٌم سم٤مًمٗمرائض اًم٘مٞم٤مم قمـ يٍمومف ،-وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م ُمـ اعمحْمقر إن ٟم٘مقل أن ٓيٙمٗمل: أي اجلامقم٦م: وُمع ُمثالً  اخلٛمس

 أن جي٥م سمؾ اجلامقم٦م، وُمع اخلٛمس واًمٗمرائض سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مم قمـ يٚمٝمٞمف أٓ وم٘مط هق

 -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ومروف واضم٥ٍم  يمؾ قمـ يٍمومف ٓ اًمٚمٕم٥م هذا أن ذًمؽ إمم ٟم٘مرن

ٟمف دم٤مه أوٓده، دم٤مه أهٚمف، دم٤مه سمقاضمٌف اًم٘مٞم٤مم ُمثالً  يمٛمثؾ قمٚمٞمف  وم٢من قم٤مُم٦م سمّمقرةٍ  إظمقا

 ٟم٘مقل اعمٕم٤ميص ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م ظمال وم٢من ظمال إذا أىمقل وٓ ظمال

 إّٓ  اإلسم٤مطم٦م إؿمٞم٤مء ذم إصؾ أن طمٞم٨م إصٚمٞم٦م، سم٤مًمؼماءة متًًٙم٤م ضم٤مئز ومٝمق طمٞمٜمذاك

 وإُم٤م حترياًم  إُم٤م احلٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مىمؾ شمْمٛمٜمف ُم٤م إمم ُمٜمف ٟمٜمت٘مؾ أن يْمٓمّرٟم٤م ٟمص   ضم٤مء إذا

 .يمراه٦مً 

 ُمث٤مٌل  قمٚمٞمٝم٤م اًمقىم٧م وإو٤مقم٦م هب٤م سم٤مًمٚمٝمق اًمٜم٤مس اسمتكم اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ ُمث٤مٓن هذانِ 

 هنل ومٞمف يّمح مل وُمث٤مٌل  اًمٜمرد، وهق أٓ ُمٓمٚمً٘م٤م شمٕم٤مـمٞمف جيقز وٓ ُم٤ٌمذةً  قمٜمف ُمٜمٝمل  

 اعمح٤مذير، ُمـ سمف حيٞمط ُم٤م طم٥ًم ومٞمف احلٙمؿُ  يدار أن ومٞمج٥م اًمِمٓمرٟم٩م، وهق أٓ ظم٤مص



   طمٙمؿ ًمٕم٥م يمرة اًم٘مدم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يمام إٓ ًمٞمس اًمٜمٗمس قمغم اًمؽمويح سم٤مب ُمـ سمف اًمٚمٕم٥م ضم٤مز ذًمؽ ُمـ رء قمـ ظمال وم٢من

 .ي٘م٤مل

 اًمٚمٕم٥م وهق :اًم١ًمال قمـ اجلقاب إمم اٟمت٘مٚمٜم٤م اعمث٤مًملم هذيـ طمٙمؿ قمرومٜم٤م إذا

 اًمتل إًمٕم٤مب يمؾ ؿم٠من أو أخٕم٤مب يمؾ ؿم٠من هق سم٤مًمٙمرة اًمٚمٕم٥م أن ٓؿمؽ. سم٤مًمٙمرة

، أصٚمٝم٤م وم٢من -ُمٜمٝم٤م ٟمدر ُم٤م إّٓ - اًمٞمقم شمٕمرف  وم٤مرس، ُمـ ٟمردؿمػم اؾمٛمف وم٤مًمٜمرد أقمجٛمل 

 يمرة يمذًمؽ اًمِم٤مهد اًمٌالد، ُمـ همػمه أو اًمّملم ُمـ ًمٕمٚمف أفمـ ومٞمام أصٚمف واًمِمٓمرٟم٩م

 أن اعمًٚمٛمقن أراد وم٢مذا إوروسمٞم٦م، اًمٌالد ُمـ ضم٤مءشمٜم٤م قمٍمي٦م وسمدقم٦م ًمٕم٦ٌم ومٝمذه اًم٘مدم

ي: يٜمُقوا أن جي٥م رء يمؾ وم٠مول هب٤م يٚمٕمٌقا   جي٥م ح٤م اؾمتٕمداًدا اًمٌدن شم٘مقي٦م اًمت٘مق 

 سمد ومال وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أقمداء ًم٘م٤مء ذم اًمٌٕمٞمد أو اًم٘مري٥م اًمٕمٝمد ذم َيقوقا  أن قمٚمٞمٝمؿ

 ذم ضم٤مء وم٘مد إؿمّداء، اهلل أقمداء أُم٤مم شمث٧ٌُم  ىمقي٦م صٚم٦ٌمً  أبداهنؿ شمٙمقن أن هذه واحل٤مًم٦م

 اهلل إمم أطم٥م اًم٘مقّي  اعم١مُمـ إن» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م

 ٓ إيامٟمف ذم طمتك وٕمٞمًٗم٤م يم٤من وًمق اعم١مُمـ َيٚمق ومال شظمػم يمؾ   وذم اًمْمٕمٞمػ اعم١مُمـ ُمـ

 هؾ ومت٘مقل اُمتألِت  هؾ جلٝمٜمؿ ي٘م٤مل يقم اًمٕمذاب ذم اخلٚمقد ُمـ يٜمجٞمف ىمد ظمػم ُمـ َيٚمق

 أن يًتح٥م ًمٕمٚمف سمؾ ُم٤مٟمع ٓ وم٢مَذن اعمًٚمؿ ذم ُمرهمقسمف اًم٘مقة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُمزيد، ُمـ

 ط ىمقًمف اًمّمحٞمح ذم أجًْم٤م ضم٤مء وم٘مد اًمّم٤محل٦م، اًمٜمٞم٦ّم هبذه اًمٚمٕم٥م هذا اعمًٚمؿ يتٕم٤مـمك

وا﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م شمٗمًػم ذم ـْ  اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م هَلُؿْ  َوَأقِمدُّ ةٍ  ُِم  ىم٤مل ،[63:إنٗم٤مل] ﴾ىُمق 

 وم٤مًمٚمٕم٥م شاًمرُمل اًم٘مقة إن أٓ اًمرُمُل، اًم٘مقة إن أٓ اًمرُمُل، اًم٘مقة إن أٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف

 ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو اًم٘مذائػ أو سم٤مًمرص٤مص طمديًث٤م أو سم٤مًم٘مقس ىمدياًم  يم٤من ؾمقاء سم٤مًمرُمل

 ًمت٘مقي٦م اعمًٚمؿ ه٤م٤ميتٕم٤مـم أن سمد ٓ اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ ومٝمق اًمٞمقم، اعمدُّمرة إؾمٚمح٦م

 ظمٓم٠مً  اعمًٚمٛملم سمٕمض يّم٤مب ٓ طمتك اًمٌٚمد قمـ ظمروضًم٤م يتٓمٚم٥م ىمد ذًمؽ ضمًٛمف،

 .اًمرُمل سم٠مذى

 إًمٞمف أذٟم٤م ىمد ُم٤م ؾمقى ُمٜمٝم٤م َيِمك ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه اًمٙمرة ًمٕم٦ٌم اًمٚمٕم٦ٌم، هذه أُم٤م

. اًمنموط سمتٚمؽ اجلقاز ٟم٘مٞمد أن ومٞمٜمٌٖمل سم٤مًمِمٓمرٟم٩م: اًمالقم٥م ًمف يتٕمرض ىمد مم٤م آٟمًٗم٤م

 وًمق ومري٘ملم سملم دمري اًمتل اعم٤ٌمراي٤مت سمخ٤مص٦م وًمٜمُ٘مؾ إًمٕم٤مب أيمثر أن اعمالطمظ وُمـ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ ًمٕم٥م يمرة اًم٘مدم 
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 اًمالقمٌلم شمٗمقت وم٘مد -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل طمدود ذًمؽ ذم ُيراقمك ٓ وم٢مٟمف ُمًٚمَٛملم يم٤مٟم٤م

 اعمٖمرب صالة أو اًمٕمٍم ىمٌؾ اعم٤ٌمراة سمدأت إذا ُمثالً  اًمٕمٍم يمّمالة اًمّمٚمقات سمٕمض

 ؾمٌؼ ُم٤م يِمٛمٚمف ذط ومٝمذا اعمٖمرب، صالة وىمٌٞمؾ اًمٕمٍم صالة سمٕمد اعم٤ٌمراة سمدأت إذا

 وٟمحقه٤م، اًمًٚم٦م يمرة يمٚمٕم٦ٌم وُمثٞمالهت٤م اًمٚمٕم٦ٌم هبذه يتٕمٚمؼ آظمر رء وصمٛم٦م. اًمٙمالم ُمـ

 ًم٤ٌمؾًم٤م هل٤م يٚمًٌقن أهنؿ اًمٚمٕم٦ٌم هذه اسمتدقمقا  اًمذيـ هؿ أهنؿ دام ُم٤م اًمٙمٗم٤مر قم٤مدة وم٢من

 يٙمِمػ هذا وم٤مًمٚم٤ٌمس ذقًم٤م، ؾمؽمه٤م اًمقاضم٥م اًمٕمقرة يًؽم ٓ ىمّمػًما  وًم٤ٌمؾًم٤م ظم٤مًص٤م،

 جيقز ومال شقمقرة اًمٗمخذُ » :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صح يمام واًمٗمخذ اًمٗمخذ، قمـ

 أن هلؿ جيقز ٓ ًمٖمػمهؿ ُم٤ٌمريـ يم٤مٟمقا  إذا ُم٤م قمـ ومْمالً  ُمتٛمرٟملم يم٤مٟمقا  وًمق ًماّلقمٌلم

ك اًمذي اًم٘مّمػم، اًمٚم٤ٌمس هذا يٚمًٌقا  ٤ٌّمن، -اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م- اًمنمع ًمٖم٦م ذم يًٛم   سم٤مًمتُّ

، ًمف ًمٞمس اًمذي اًمنوال هق واًمت٤ٌمن  إضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ويًٛمك يُمامًّ

 إٟمجٚمٞمزي٦م، ًمٗمٔم٦م ًمٕمٚمٝم٤م يمذًمؽ؟ ه٤مه؟ شمًٛمقٟمف؟ ُم٤مذا أدري ُم٤م وأنتؿ سم٤مًمِمقرت،

 هق سم٤مًمذي ظمػم هق اًمذي ٟمًتٌدل أن اإلؾمالم ُمـ ٕن هذا، اطمٗمٔمقا  اًمٕمريب وم٤مؾمٛمٝم٤م

 وٟمحؾ إضمٜمٌل اًمٚمٗمظ ٟم٘مٞمؿ أن إضمٜمٌل، سم٤مًمٚمٗمظ اًمٕمريب اًمٚمٗمظ ٟمًتٌدل أن أدٟمك،

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ًمٖم٦م ٕهن٤م اًمٕمريب اًمٚمٗمظ ُمٙم٤مٟمف

٤ٌّمن اًمٚم٤ٌمس ومٝمذا  وم٘مط، زوضمتف ؾمقى أطمدٍ  أُم٤مم يٚمًٌف أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ اًمتُّ

 ح٤م وإٟمام ًمذاهت٤م ٓ طمرام، ومذًمؽ اًمٜم٤مس سمٕمض ُمرأى أُم٤مم اًمٚمٕم٦ٌم هذه يٚمٕم٥م إَذن وم٤مًمذي

 شمٚمٝمل أّٓ  ظم٤مص٦مً  اًمٚمٕم٦ٌم هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٜمدٟم٤م ومّم٤مر ُمنموع اًمٖمػم اًمٚم٤ٌمس ُمـ هب٤م أطم٤مط

 اًمٚم٤ٌمس يٙمقن أن وصم٤مٟمًٞم٤م اًمّمالة، وسمخ٤مص٦م اًمنمقمٞم٦م اًمقاضم٤ٌمت سمٕمض قمـ يم٤مًمِمٓمرٟم٩م

 همػم قمغم اؾماًم  اًمٞمقم يًٛمك سمام اًمٚمٕم٥م يٙمقن أن صم٤مًمًث٤م وي٠ميت ًمٚمٕمقرة، ؾم٤مشمًرا  ذقمًٞم٤م

 ضبو ىمت٤مل ي٘مع مم٤م يمثػًما  ٕن ُمًٛمك همػم قمغم اؾمؿ أىمقُل  اًمري٤موٞم٦م، سم٤مًمروح ُمًّٛمك

 ضمًدا وخٛم٦م ُمِم٤ميمؾ شم٘مع اًمٖمرب وذم اًمٙم٤مومريـ، قمـ ومْمالً  اعمت٤ٌمريـ اعمًٚمٛملم سملم

 اًمروح شمٜمٛمٞم٦م هق إًمٕم٤مب هذه ُمـ اعم٘مّمقد أن يزقمٛمقن وهؿ ىمتغم ومٞمٝم٤م يروح

 ظمّمٛمف سم٠من ؿمٕمر ُم٤م إذا حي٘مد ٓ اإلٟم٤ًمن أن احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هب٤م واعم٘مّمقد اًمري٤موٞم٦م،

 شمّمٌح أن يٜمٌٖمل ومال حيًد، وٓ حي٘مد ٓ وم٤معمًٚمؿ ومٕماًل، قمٚمٞمف شمٖمّٚم٥م أو قمٚمٞمف ؾمٞمتٖمٚم٥م



   طمٙمؿ ًمٕم٥م يمرة اًم٘مدم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمنمـم٤من أو اًمنموط شمقومرت وًمق ومحٞمٜمذاك ًمألظمالق إوم٤ًمد أداة اًمٚمٕم٦ٌم هذه

٤ًٌم يٙمقن أن قمدم طمٞم٨م ُمـ اًم٤ًمسم٘م٤من  ومٚمق اًمٕمقرات ًمٙمِمػ أو اًمّمٚمقات إلو٤مقم٦م ؾمٌ

 شمٜمٛمل وًمٙمٜمٝم٤م ًمٚمنمع اعمخ٤مًمٗمتلم اًمٔم٤مهرشملم ه٤مشملم ُمـ ظمٚم٧م اًمٚمٕم٦ٌم هذه أن ومروٜم٤م

 اخلّمؿ، قمغم سم٤مًم٤ٌمـمؾ واًمتٖمٚم٥م واحل٘مد آٟمت٘م٤مم روح هب٤م اًمالقمٌلم ٟمٗمقس ذم وشم٘مقي

 .اًمٚمٕم٦ٌم هذه شمٕم٤مـمل ُمٜمع يٜمٌٖمل اًمتل إؾم٤ٌمب مجٚم٦م ُمـ إُمر هذا يٙمقن ومحٞمٜمذاك

 ُم٤م اًمٜم٤مس هب٤م يٚمٝمق اًمتل اعمالهل ذم إصؾ -شم٘مدم ُم٤م أن أخّخص-إصؾ وم٢مَذن

 يٜمٌٖمل وٓ ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ ًمٖمق سم٤مـمؾ أهن٤م ضم٤مسمر طمدي٨م ذم اعمذيمقرة اخلّم٤مل إرسمع قمدا

 يٙمقن أن ومٞمٝم٤م أىمؾ وٓ اًمٜمٞم٦م طمًٜم٧م إذا إّٓ  مهللا ورائٝم٤م ُمـ وىمتف يْمّٞمع أن ًمٚمٛمًٚمؿ

 زم يتٞمن ُم٤م هذا ذيمره٤م، ؾمٌؼ اًمتل اًمنموط ُمالطمٔم٦م ُمع اًمٜمٗمس قمـ اًمؽمويح اعم٘مّمقد

 .اًم٘مري٦ٌم اجلٚم٦ًم ذم إزمّ  وضمف يم٤من اًمذي اًم١ًمال ذاك قمـ اجلقاب ُمـ

 (31 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 متفزقات





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمتٗمرىم٤مت 
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 افباضؾ؟ افؾفق دم اجلسد تؼقي افتل األفعاب تدخؾ هؾ

 إٓ سم٤مـمؾ ومٝمق هلق يمؾ» :يٕمٜمل أنف ط اًمرؾمقل حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ًمف يٕمٜمل يٙمقن ىمد اإلٟم٤ًمن سمف يتٚمٝمك ُم٤م يٕمٜمل سم٤مب ذم يٕمٜمل ؿمٞمخ ي٤م ،شصمالث ُمـ

 وإقم٤مٟمتف اإلٟم٤ًمن شمٜمِمٞمط سم٤مب ُمـ يمذا أو اًمٙمرة ًمٕم٥م ُمثالً  ذم ومرو٤ًم، ضمًدي٦م ُمّمٚمح٦م

 احلدي٨م؟ ُمـ يًتثٜمك مم٤م هذا ومٝمؾ احلؼ، أُمقر قمغم

 ؟شسم٤مـمؾ» :ىمقًمف ُمـ شمٗمٝمؿ اًمذي ُم٤م ًمٙمـ يًتثٜمك، ذيمرت ُم٤م طمدود ذم :اًمِمٞمخ

 سم٤مـمؾ، ط اًمرؾمقل ىمقل حمرم، أنف اًمٕمٚمامء ُمـ يٕمٜمل يمثػم ذيمر: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٙمالم هذا وأذيمر اخلٓم٤ميب يٕمٜمل أذيمر وُمٜمٝمؿ

 يمثػم،: وم٘مقًمؽ ُمٕمتؼمة، اعمِم٤ميخ ُمٗم٤مهٞمؿ أنف ىم٤مقمدة ٟم٠مظمذ يمٜم٤م إذا سم٘مك ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .ُمٗمٝمقم ًمف

 اًمٙمثػم؟ ُم٘م٤مسمؾ هق ُم٤م

 ُم٤م يمثػم، قمٜمٝمؿ ىمرأت اًمذيـ يٕمٜمل أىمّمد يمثػم ىمٚم٧م طمٞمٜمام أن٤م يٕمٜمل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .خم٤مًمػ أطمد ذم يم٤من إذا أقمرف

م شمٕمٜمل شسم٤مـمؾ» :ويمٚمٛم٦م ظمػم ه٤مه، :اًمِمٞمخ  ؟...طمرا

 اًم٤ٌمـمؾ؟ :ُمداظمٚم٦م

 .ه٤مه :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمٔم٤مهر وهق يٙمقن ىمد هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٓ أن٤م ٕنف اًمٙمٚمٛم٦م: هذه ُمٕمٜمك حترير إمم حتت٤مج إذاً  اعم٠ًمخ٦م ومٝمل ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 احلدي٨م رواي٦م ًمٜم٤م ضم٤مز إذا ٟم٘مقل أن جيقز ٓ: أي طمرام، شمٕمٜمل سم٤مـمؾ يمٚمٛم٦م أن أومٝمؿ

 وإٟمام إرسمٕم٦م، أو ذيمرت اًمتل إؿمٞم٤مء إٓ طمرام ومٝمق آدم اسمـ سمف يٚمٝمق هلق يمؾ: سم٤معمٕمٜمك

 .ذًمؽ وٟمحق.. وىم٧م وٞم٤مع ُمٜمف وم٤مئدة ٓ: يٕمٜمل سم٤مـمؾ
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 .يٕمٜمل قم٨ٌم :ُمداظمٚم٦م

 ه٤مه؟ :اًمِمٞمخ

 .قم٨ٌم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕم٤مم ذًمؽ ذم يم٤من اًمذي اًمقاىمع إمم ٟمٔمرٟم٤م ًمق طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمـ قم٨ٌم، :اًمِمٞمخ

 ٓ هذا ُمثاًل، ًمٕم٤مئِم٦م اًمرؾمقل ومٛم٤ًمسم٘م٦م اعمًتثٜمك، هذا ذم شمدظمؾ ٓ أؿمٞم٤مء وضمدٟم٤م ًمرسمام

 مم٤م ُمث٤مل هذا احلدي٨م، ذم اعمًتثٜم٤مة سم٤مُٕمقر ٟمٚمح٘مف أن سمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ٟمٚمح٘مف أن يٛمٙمـ

 شم٘مٞمد أن جي٥م اعمالهل ومٝمذه يمثػمة، ُمالهل ضمدت ـمٌٕم٤مً  أن اًمزُم٤من، ذًمؽ ذم يم٤من

 اعمٗمٝمقُم٦م، واًمٕمٚم٦م اعمٜم٤مط سمحٙمؿ هل هل.. [يًػم اٟم٘مٓم٤مع طمّمؾ] ..ذقمٞم٦م سمْمقاسمط

 ذًمؽ [ٟمرى ٓ] ذيمرت ُم٤م طمدود ذم أن٤م ىمٚم٧م ُمثاًل، اًم٘مدم يمرة ُمث٤مًٓ  ذيمرت وأن٧م

: ُمثالً  ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم ختٗمك ٓ سمنموط ًمٙمـ حمرُم٤ًم، ٟمراه أن قمـ ومْمالً  سم٤مـمالً 

 يمؾ ىمٚمٜم٤م ُم٤م إذا ؿم٠من هق يمام ًمٚمٕمقرة يم٤مؿمٗم٤مً  يٙمقن وٓ ذقمٞم٤مً  اًمٚم٤ٌمس يٙمقن أن

 ذم اعم٤ٌمري٤مت شمقىمٞم٧م شمٙمقن أٓ: يمذًمؽ همػمه٤م، أو اًمٙمرة هلذه اًمالقمٌلم ومجؾُّ  اًمالقمٌلم

 يْمٞمٕمقن إىمؾ قمغم أو أصٚمٝم٤م، ُمـ اًمّمالة يْمٞمٕمقن ىمد سمحٞم٨م اًمّمٚمقات أوىم٤مت

 ُمالهل ًمٞم٧ًم ومٝمل ذقمٞم٦م سمْمقاسمط اعمالهل هذه وٌٓم٧م وم٢مذا اجلامقم٦م، ُمع اًمّمالة

 ىمقًمف شمٗمًػم ذم اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل يمام اعمًٚمؿ، سمدن ًمت٘مقي٦م ومٕمالً  ُم٤ًمقمدة شمٙمقن وإٟمام

وا﴿: احلدي٨م ًمٔم٤مهر ظمالوم٤مً  شمٕم٤ممم ـْ  اؾْمَتَٓمْٕمتُؿْ  َُم٤م هَلُؿْ  َوَأقِمدُّ ةٍ  ُِم ـْ  ىُمق   اخْلَٞمْؾِ  ِرسَم٤مطِ  َوُِم

ٌُقنَ    قَمُدو   سمِفِ  شُمْرِه
ِ
يُمؿْ  اّلل   ذم يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،[63:إنٗم٤مل﴾ ]َوقَمُدو 

 اًمرُمل، اًم٘مقة إن أٓ اًمرُمل، اًم٘مقة إن أٓ» :ُمًٚمؿ صحٞمح ذم قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م

 ًمٙمـ سم٤مًمرُمل، اًم٘مقة طمٍم سمٕمْمٝمؿ ُمٜمف يٗمٝمؿ ىمد احلدي٨م ومٝمذا ،شاًمرُمل اًم٘مقة إن أٓ

 ًمٕمٛمقم ُمٜم٤مومٞم٦م هٜم٤م اًم٘مقة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م اًمٕمريب إؾمٚمقب ُمـ يٗمٝمؿ اًمذي طم٘مٞم٘م٦م

ـْ  اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ةٍ  ُِم  قمغم إٓ احلدي٨م ًمٗمٝمؿ جم٤مل ومال ،[63:إنٗم٤مل﴾ ]ىُمق 

 يٗمٕمؾ مل إذا قمروم٦م احل٩م ،شقمروم٦م احل٩م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ اًمٕمريب إؾمٚمقب

 قمٚمٞمف ىمقًمف وًمٙمـ ًمف، طم٩م ومال اًمٕمريب سم٤مٕؾمٚمقب ضمٝمالً .. .قمروم٦م ذم اًمقىمقف إٓ ؿمٞمئ٤مً 

 قمروم٦م، ذم اًمقىمقف هق احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ أقمٔمؿ أنف: يٕمٜمل شقمروم٦م احل٩م» :اًمًالم
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 طمرسم٦م سملم ُم٤م حمدودة ومٞمف اًم٘مت٤مل وؾم٤مئؾ يم٤مٟم٧م اًمذي اًمزُم٤من ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٕمدو، ىمقة شمِمؾ يٕمٜمل اًمتل اًم٘مقة هل احلراب ومٙم٤مٟم٧م وؾمٞمػ، وؾمٝمؿ

 إن أٓ اًمرُمل، اًم٘مقة إن أٓ اًمرُمل، اًم٘مقة إن أٓ» :اًمرُمل أمهٞم٦م سمٞم٤من سم٤مب ُمـ اًمًالم

 .شاًمرُمل اًم٘مقة

 ُمـ ُم٤مٟمع ومال اعمًٚمٛملم أبدان شم٘مقي اعمالهل أو إًمٕم٤مب سمٕمض أن وضمدت وم٢مذا

 إمم أذت اًمتل اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمنموط اًمٙمٗم٤مئٞم٦م اًمٗمروض ُمـ يٙمقن ًمٕمٚمف سمؾ أبدًا، ذًمؽ

 . آٟمٗم٤مً  إىمؾ قمغم سمٕمْمٝم٤م

  (33:  47: 51/ 336/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادباح افؾعب مـ

! أرومدة سمٜمل ي٤م ظمذوا» :وم٘م٤مل اًمدريمٚم٦م، أصح٤مب قمغم ُمر أنف» :رومٕمف اًمِمٕمٌل قمـ

 ضم٤مء إذا يمذًمؽ هؿ ومٌٞمٜمام: ىم٤مل» .شومًح٦م ديٜمٜم٤م ذم أن واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد شمٕمٚمؿ طمتك

 .شاٟمذقمروا رأوه ومٚمام قمٛمر،

 .[اعم٤ٌمح اًمٚمٕم٥م ُمـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 اًمدال سمٙمن يروى» :إثػم اسمـ ىم٤مل شاًمدريمٚم٦م» :احلدي٨م همري٥م :[ىم٤مل صمؿ]

 اًمٙم٤مف ويمن اًمراء وؾمٙمقن اًمدال سمٙمن ويروى اًمٙم٤مف، وؾمٙمقن اًمراء وومتح

 اسمـ ىم٤مل. اًمّمٌٞم٤من ًمٕم٥م ُمـ ضب وهل ،اًمٙم٤مف قمقض سم٤مًم٘م٤مف ويروى وومتحٝم٤م،

 هق وىمٞمؾ. ًمٚمحٌِم٦م ًم٘م٥م هق شأرومدة سمٜمل» .اًمرىمص هق وىمٞمؾ. طمٌِمٞم٦م أطمًٌٝم٤م: دريد

  .شمٗمتح وىمد ُمٙمًقرة، ووم٤مؤه. سمف يٕمرومقن إىمدم أبٞمٝمؿ اؾمؿ

 .(443/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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ك بام ادزاح حؽؿ  بافـؽت ُيسؿَّ

 اًمٙمٜم٤مي٤مت؟[ ُمـ هق وهؾ] طمٙمٛمٝم٤م؟ ُم٤م اعمزاح، ُم٠ًمخ٦م طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٙمٜم٤مي٤مت... :ُمداظمٚم٦م

 هق اعمزاح ذم اًمٙمذب اعمزاح، همػم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك واعمٕم٤مريض اًمٙمٜم٤مي٦م :اًمِمٞمخ

 ٕن يمٞمػ؟ قمروم٧م وطمده،: يٕمٜمل طم٤مه،: اًمًقري اًمتٕمٌػم ذم اًمٙمذب ُمـ أؾمقأ  ًمٕمٚمف

 يٛمزح اًمٜم٤مس ُمـ زيد هذا وم٢مذا طمً٘م٤م، إٓ ي٘مقل وٓ يٛمزح يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 يم٤من اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمًٜم٦م وخم٤مًمٗم٦م إصماًم  يرشمٙم٥م سم٠منف ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا ويٙمذب

 هٜم٤مك يم٤من إذا أظمرى، ىمْم٤مي٤م ومٝمذه واًمٙمٜم٤مي٤مت اًمتٕمريض أُم٤م طمً٘م٤م، إٓ ي٘مقل وٓ يٛمزح

 ذًمؽ؟ يٗمٕمؾ ُمتك ًمٙمـ اًمٍميح، اًمٙمذب ُمـ أومم ومٝمذا واًمٙمٜم٤مي٦م ًمٚمتٕمريض ضورة

 .أجًْم٤م جيقز وٓ طم٤مضم٦م وسمدون ُمٜم٤مؾم٦ٌم سمدون يٕمت٤مد هٙمذا أُم٤م احل٤مضم٦م، ًمقضمقد

 (33:51:37/ (2) ـه2438 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 «افبـاء دم إال رء ـؾ دم يمجر اإلكسان أن» :ديثح صحة ما

 مػفقمف؟ وما

 وُم٤م شاًمٌٜم٤مء ذم إٓ رء يمؾ ذم ي١مضمر اإلٟم٤ًمن أن: »احلدي٨م صح٦م ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اعمّم٤مسمٞمح؟ ُمِمٙم٤مة ذم ورد اًمذي احلدي٨م هذا ُمٗمٝمقم

 ومٞمف، إؿمٙم٤مل وٓ ـمرىمف شُمتٌٕم٧م ُم٤م إذا صم٤مسم٧م احلدي٨م ٟمٕمؿ،هذا :-اهلل رمحف- اًمِمٞمخ

 وذم اًمٌٜمٞم٤من رومع ذم اًمٖمٚمق ُمـ اًمزُم٤من هذا ذم اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن اسمتكم ُم٤م ومٞمف اعم٘مّمقد ٕن

 قمٚمٞمف ذًمؽ ذم يٙمقن أن َيِمك سمؾ أضمر ذًمؽ ذم ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٖمرف،ومٚمٞمس ُمـ اإليمث٤مر

 .وزر

 أن اعم٤ٌمطم٤مت سمٙمؾ يٜمقي يمام ذًمؽ ذم وٟمقى طم٤مضمتف طم٥ًم داًرا سمٜمك إذا اعمًٚمؿ أُم٤م

 ىمد اًمتل اًمٗمٜم٤مدق ذم اًمٜمزول إمم حيت٤مج أن وُمـ واًم٘مر، احلر ُمـ حيٗمٔمٝم٤م وأن ٟمٗمًف، يًؽم
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 ُم٤م ىمدر قمغم يم٤من سمٜم٤مءه ٕن ي١مضمر ومٝمق اعمٜمٙمرات، ُمـ شمٖمٞمػمه يًٕمف ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م جيد

 أنف ؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد اًمنمع، سمف يًٛمح

 هذا ومٗمل شًمٚمِمٞمٓم٤من واًمراسمع ًمْمٞمٗمؽ وومراش ًمزوضمؽ وومراش ًمؽ ومراش» :ىم٤مل

 هق مم٤م سم٠ميمثر واًمٚم٤ٌمس اًمثٞم٤مب وذم اًمٌٜمٞم٤من ذم يتقؾمع أن ًمف جيقز ٓ اعمًٚمؿ أن شمٜمّمٞمص

 شم٤ٌمرك اًمرمحـ قمٜمف ويٜمٝمك اًمِمٞمٓم٤من سمف ي٠مُمر اًمذي اإلهاف ذم ي٘مع وم٢مٟمف إًمٞمف سمح٤مضم٦م

 ٕنف اًمٌٜمٞم٤من ذم إٓ رء يمؾ ذم ي١مضمر اعمًٚمؿ أن قمغم يٜمص اًمذي وم٤محلدي٨م،وشمٕم٤ممم

 ُمـ ؿمؽ سمال وهذا واًمٗمخٗمخ٦م، ٦مإهُب   إٓ ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ ُم٤م يٌٜمل أن اًم٤ٌمين قمغم يٖمٚم٥م

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يرو٤مه ٓ اًمِمٞمٓم٤من قمٛمؾ

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)
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 ادشقه اجلـغ إشؼاط حؽؿ

 ؿمٝمقر سم٤مخلٛم٦ًم طم٤مُمؾ زوضمتل فشمّم٤مدَ  ؿمخّمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م قمٜمدي ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 قم٤مًمٞم٦م ومٞمف اًمتِمقيف ودرضم٦م ُمِمقه، رمحٝم٤م ذم اًمٓمٗمؾ أن قمغم جيٛمٕمقا  إـم٤ٌمء وٟمّمػ،

 رأجل أن ي٘مقًمقن إـم٤ٌمء.. احلٙمؿ ُم٤م أقمرف ومام سمراقمؿ ٟمٌت٧م إـمراف أن ًمدرضم٦م ضمداً 

 .. اًمرطمؿ ذم ـمٌٞمٕمل ُمش اًمٓمٗمؾ يمقن ،واًمّمحك اًمٜمٗمز إم ضر ُمـ ظمقوم٤مً  يٜمزل أن

 زوضمتؽ؟ هل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ؾم٤مسم٘م٤ًم؟ أوٓد ُمٜمٝم٤م ًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕم٤موم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م هلل واحلٛمد سمٜم٧م قمٜمدي :ُمداظمٚم٦م

 ُمٚمتزُم٦م؟ اهلل ؿم٤مء إن وزوضمتؽ :اًمِمٞمخ

 ُمٚمتزُم٦م؟ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ُمتديٜم٦م؟ يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .هلل واحلٛمد ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إقمٓم٤مء ُمـ ٕمتٙمـ أين هق أوًٓ  اًم١ًمال هذا أؾم٠مل طمٞمٜمام أن٤م ـمٌٕم٤مً  ُمتديٜم٦م، :اًمِمٞمخ

م أقمٜمل ٓ وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمنمقمل، اجلقاب  ُم١مُمٜم٦م هل ومٝمؾ واًمّمٞم٤مم اًمّمالة جمرد سم٤مًٓمتزا

 ظمػم؟ ًمٚمٛم١مُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم وضمؾ قمز اهلل ىمْم٤مء يمؾ وأن وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يمذًمؽ يم٤من إذا اًمٓمٌٞم٥م، ؾم١مال إمم طم٤مضم٦م ًمؽ ًمٞمس وم٢مذاً  هٙمذا يم٤من إذا :اًمِمٞمخ
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 اًمت٤مزم اًمٜمٌقي احلدي٨م زوضمتؽ إمم اٟم٘مؾ وأن٧م اًمٓمٌٞم٥م ؾم١مال إمم سمح٤مضم٦م ًم٧ًم أن٧م

ء أص٤مسمتف إن ظمػم يمٚمف اعم١مُمـ ُمرٕ قمج٥م: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق  محد ها

ء أص٤مسمتف وإن ًمف، ظمػماً  ومٙم٤من وؿمٙمر اهلل  يمٚمف اعم١مُمـ وم٠مُمر ًمف، ظمػماً  ومٙم٤من صؼم ضا

 .رء هذا.. ًمٚمٛم١مُمـ إٓ ذًمؽ وًمٞمس ظمػم

 اهلل َيِمك اًمذي اعمتديـ ُمٜمٝمؿ اًمتديـ طمٞم٨م ُمـ ىمًامن إـم٤ٌمء اًمث٤مين اًمٌمء 

 شمٗمرد وضمؾ قمز رسمٜم٤م اًمٜمٗمس قمغم ىمْم٤مء ومٞمٝم٤م ضمراطمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م يت٘مدم أنف ُمٜمف وَي٤مف

 هذا ُمثؾ إمم يت٘مدم أن َيِمك ومٝمق وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف يِم٤مء يمام أُمف سمٓمـ ذم سمتخٚمٞم٘مٝم٤م

 ٓ أظمريـ إـم٤ٌمء سمٕمض سمٞمٜمام وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام ُم١مُمـ ٕنف اًمٕمٛمؾ

 ُمثٚمف يٙمقن أن جيقز ومال ُمِمقه اجلٜملم ظمالص إـمالىم٤مً  اًم٘مْم٤مي٤م هذه ُمثؾ إمم يٚمتٗمتقا 

 وٓ اهلل َي٤مومقن ُمتديٜملم ىمًٛملم إمم ىمًٛمٜم٤مهؿ إـم٤ٌمء أوًٓ  هذا إرض، وضمف قمغم

 أفمـ رء وهذا صم٤مٟمٞم٤مً  اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة إمم شم٠ميت مل سمٕمد أهن٤م وًمق اًمٜمٗمس ىمتؾ إمم يت٘مدُمقن

 ُمِمقه هذا سم٠من طمدهؿأ حيٙمؿ وم٘مد اًمٕمٚمؿ ذم ؾمقاء يمٚمٝمؿ ًمٞمًقا  ُمٕمرومتف ذم ٟمِمؽمك يمٚمٜم٤م

 ىمٚم٧م ُم٤م ُمثؾ سمًٞمط شمِمقيف ًمٙمـ ُمِمقه ي٘مقل وىمد ُمِمقه ًمٞمس هذا ٓ آظمر حيٙمؿ وىمد

 سمٜم٧م؟ زم ىمٚم٧م اًمٌٜم٧م أو اًمقًمد ذاك قمـ أن٧م

 .ٟمٕمؿ ـمٗمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ذم واجلٜملم حيٙمٛمقن طمٞمٜمام أهنؿ ٟمٕمت٘مد أن ٟمحـ جيقز ٓ إذاً  ومٝمؿ ـمٗمٚم٦م، :اًمِمٞمخ

 هذه دون اعمجردة سم٤مًمٕملم ُمِم٤مهداً  وأصٌح أُمف وًمدشمف ىمد يم٤من ًمق يمام ًمٞمس أُمف سمٓمـ

 رء وومٞمف فمٜمل رء ومٞمف سم٤مظمتّم٤مر اًمٞمقم، إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ شمقصؾ اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜم٤مفمػم

 ُمٕمروم٦م ُمـ يتٛمٙمٜمقن أهنؿ ُمثالً  ؾمٛمٕم٧م أنؽ ُمثالً  أن سم٤مًمداظمؾ، يتٕمٚمؼ ومٞمام ىمٓمٕمل

 قمٜمدهؿ يٙمقن أن يٛمٙمـ هذا ي٘مٞمٜم٤مً  ًمٞمس هذا ًمٙمـ ٟمٕمؿ.. أنثك أم ذيمر هق هؾ اجلٜملم

 يمذا ًمف وأنف ُمِمقه أنف ىم٤مًمقا  إذا أن اجلٜملم ومٙمقن فمـ، همٚم٦ٌم قمٜمده ُم٤م أو فمـ همٚم٦ٌم

 اًمقًمد هذا صم٤مٟمٞم٤مً  ي٘مٞمٜم٤ًم، وًمٞمس فمـ يٙمقن أن يٛمٙمـ أوًٓ  هذا آٟمٗم٤مً  وصٗم٧م يمام ويمذا

 ومٞمف؟ احلٛمؾ يمؿ اًمزوضم٦م سمٓمـ ذم ضمٜمٞمٜم٤مً  يزال ٓ هق اًمذي

 .وٟمّمػ ؿمٝمقر مخ٦ًم :ُمداظمٚم٦م
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 أؿمٝمر صمالصم٦م ؿمٝمر؟ يمؿ اجلٜملم هذا ختٚمؼ ىمدام يزال ٓ ؿمٝمقر، مخ٦ًم :اًمِمٞمخ

 شمٕمٚمٛمقن، ٓ ُم٤م اهلل َيٚمؼ واًمٜمّمػ اًمِمٝمقر هذه ذم شمٕمٚمٛمقن، ٓ ُم٤م اهلل َيٚمؼ وٟمّمػ

 .طمل يٕمٜمل طمريم٤مت ًمف اجلٜملم صمؿ

 :سم٤مٕـمراف طمريم٤مت[ يقضمد ٓ] ًمٙمـ همػم، ٓ وم٘مط سمس واًمٜمٌض اًم٘مٚم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يتحرك؟ ومٙمٞمػ داظمٚمٞم٦م ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم إـمراف ٕن

 رضمٚملم؟ ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .وم٘مط سمراقمؿ يديـ وٓ رضمٚملم ٓ ومٞمف ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..سمف ؿمٌٞمٝم٦م ىمّم٦م قمٜمدي أن٤م اًمِمٞمخ أؾمت٤مذٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 اإلظمقان أطمد اًمٌٞم٤من جمٚم٦م ذم ؾمجٚم٧م طمتك صحٞمح٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ىمّم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ويمتٌٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م

 .ٟمًتٗمٞمده٤م :اًمِمٞمخ

 اعمقًمقد سمٕمد اًمٗمحص ظمالل أوروسم٤م ذم طمّمٚم٧م هذه إـم٤ٌمء اًم٘مّم٦م :ُمداظمٚم٦م

 أنف ومٜمّمحقه حلؿ ىمٓمٕم٦م قمـ قم٤ٌمرة أـمراف ًمف ًمٞمس وًمدك: ًمف ىم٤مل أؿمٝمر ؾمت٦م مخ٦ًم

 أن زم يٜمٌٖمل وُم٤م اهلل ظمٚمؼ هذا: وم٘م٤مل شم٘مقى ًمف ُم١مُمٜم٤مً  يم٤من اًمرضمؾ ومألن زوضمتف جيٝمض

 .أىمتٚمف

 .مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

 واعمٛمرولم إـم٤ٌمء أن شم٘مقل اًم٘مّم٦م ُمـ طم٥ًم يم٤من أنف ُمع ومّمؼم :ُمداظمٚم٦م

 ..سمٖمٞم٤مب اًمزوضم٦م جيٝمْمقا  أن يم٤مدوا طمتك زوضمف ٟمّمحقا 

 .قمٚمٛمف سمدون يٕمٜمل أنٗمف سمرهمؿ :اًمِمٞمخ

 وإذا اًمقٓدة ومٕمٜمد حلؿ، يمتٚم٦م قمـ قم٤ٌمرة اًمٓمٗمؾ أن قمٜمدهؿ ي٘مٞمٜم٤مً  ٕنف :ُمداظمٚم٦م
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 يٖمٓمل ـمقيؾ ؿمٕمر هل٤م أنف يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م يم٤مُمٚم٦م، سم٠مـمراف ـمٌٞمٕمٞم٦م ـمٚمٕم٧م ـمٗمٚم٦م اعمقًمقدة

 يمًك اًمذي هق ؿمٕمره٤م ومٙم٤من رء، وٓ أـمراف ٓ ُمٜمٝم٤م رؤي ومام يمٚمٝم٤م ضمًٛمٝم٤م

 .اًمٓمٗمٚم٦م

. .ىمٓمٕمٞم٤مً  ًمٞمس اًمٜمٔمر طمٙمؿ أن شم٠مجد اًم٘مّم٦م هذه أظمل ومٚمذًمؽ أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 .ىمٓمٕمٞم٤مً  ًمٞمس

 أنف] اجلٜملم هذا فمٝمقر قمغم إـم٤ٌمء طمٙمٛمقا  ُمثالً  إذا اإلؿمٙم٤مل هذا ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .إم اعمرأة، قمغم اخلؼم هذا [وم٠مثر ُمِمقه

 إخ؟ سم١ًمال قمالىم٦م ًمف هق أم قمٜمدك ُمـ اسمتداءاً  شمقضمٝمف أن٧م ؾم١مال هذا :اًمِمٞمخ

 ًمف ورأؾمٝم٤م ُمِمقه٦م أهن٤م: ىم٤مًمقا  اًمقٓدة ىمٌؾ آظمر سمح٤مدث قمالىم٦م وًمف ٓ :ُمداظمٚم٦م

ومٝم٤م صمٕم٤ٌمن  ..ُمـ سمد ٓ: وىم٤مًمقا  يمذا، وأـمرا

 اًمقاًمدة؟ سمّمح٦م ذًمؽ قمالىم٦م ُم٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .اًمقاًمدة صح٦م قمغم ي١مصمر أنف ي٘مقًمقا  :ُمداظمٚم٦م

 قمغم َي٤مومقا  أهنؿ ضمٞمدة هٜم٤م إخ قم٤ٌمرة يم٤من يمٚمٛم٦م هٜم٤م ؾمٛمٕم٧م أن٤م ٕين :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم هٙمذا ىمٚم٧م اًمٜمٗمًٞم٦م، إم صح٦م

 .ُمْمٌقط ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ة شمٙمقن قمٜمدُم٤م ظم٤مص٦م إًمٞمٝم٤م، رأد أرومع يمثػماً  ًمٞمس هذه أن٤م :اًمِمٞمخ  ُمثٚمام اعمرأ

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمِمقومقا  أنتؿ اًمٞمقم اًمٜمٗمًٞم٦م؟ صحتٝم٤م هق ُم٤م يٕمٜمل، ُم١مُمٜم٦م إخ ي٘مقل

ٟمٞم٦م  .ُمِمٕمرا

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أن.. آظمره إمم أُمٝم٤م أبقه٤م ُمثالً  ي٘مقًمقا  حلٞم٦م هل٤م يٜم٧ٌم يٛمٙمـ آظمر وسمٕمْمٝمـ :اًمِمٞمخ

 سمٛمٕمّمٞم٦م سمامذا؟ اًمٙم٧ٌم هذا ٟمزيؾ ٟمحـ ومٝمذا اًمٜمٗمًٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يم٧ٌم يّمٞمٌٝم٤م هذه

 اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ: سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمف أنٓمؼ طمٞم٨م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمرب
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 ٓ ومحٞمٜمئذ ًمٚمحًـ، اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: آظمره وذم احلدي٨م، آظمر إمم.. واعمتٜمٛمّم٤مت

 اعمٕم٤مجل٦م هذه ٕن اًمٜمٗمًٞم٦م صحتٝم٤م قمغم حم٤مومٔم٦م أنف اًمٓمٌٞم٦م اًمٜمٔمري٤مت هذه قمغم ٟمقاومؼ

 .ٟمقاس أيب ـمري٘م٦م قمغم ُمٕم٤مجل٦م هل إٟمام اعمِمٙمٚم٦م هلذه ذقمٞم٦م ُمٕم٤مجل٦م ًمٞم٧ًم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين: ي٘مقل يم٤من اًمذي ٟمقاس أيب ُمذه٥م قمغم :اًمِمٞمخ

 أوًٓ  سم٤مًمتزاُمٝم٤م وإٟمام اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص سمٛمخ٤مًمٗم٦م شمٙمقن ُم٤م اًمٜمٗمًٞم٦م إُمراض ومٛمداواة

ة ومٝمذه وىمدره، اهلل ًم٘مْم٤مء آؾمتًالم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام قمغم اًمٜمٗمقس وسمؽمسمٞم٦م  اًمتل اعمرأ

 اهلل ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م ٓ ومٝمل ذىمٜمٝم٤م، ذم حلٞم٦م هل٤م أن٧ٌم أو ُمِمٕمراٟمٞم٦م وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م

 هق ًمٞمس ومٝمذا وضمٝمٝم٤م، ذم اهلل ُمـ اخلٚمؼ هذا إلزاًم٦م وؾمٞمٚم٦م يمؾ شمتٕم٤مـمك ومٝمل

 اًم١ًمال هذا سمٞمٓمرح همػمك أو أن٧م ح٤م وًمذًمؽ اإلوم٤ًمد، قملم هق هذا سمؾ اإلصالح

 إـم٤ٌمء شمّمٜمٞمػ ُمـ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م ٟمالطمظ أن ومٞمج٥م أـم٤ٌمء، ُمـ ؾمٛمٕمف يمام يٓمرطمف ومٝمق

 َُيِمك هذه أن أيمثر أو اصمٜملم أو ـمٌٞم٥م ًم٘مقل ٟمًتًٚمؿ أن ٟمحـ ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ومال أىم٤ًمم، إمم

 احلرام ومٞمٕمرومقا  سمديٜمٝمؿ أوًٓ  ُمٚمتزُملم ُمًٚمٛملم أـم٤ٌمء ُمع ٟمتّمؾ سمدٟم٤م صحتٝم٤م، قمغم

 ـمٌٝمؿ ذم اظمتّم٤مصٝمؿ ذم ُم٤مهريـ هؿ وصم٤مٟمٞم٤مً  ومٞمقاىمٕمقه، احلالل ويٕمرومقا  وجيتٜمٌقه

 ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ي٘مع اًمٙمٚمامت هذه ُمثؾ ُمـ يمثػم أؾمٛمع أن٤م اًمٞمقم ٕن وُمٝمٜمتٝمؿ:

 َيِمك: ـمٌٞم٥م ىم٤مل جمرد ومّمٚمف، وٓ أصٚمف ٟمٕمرف ُم٤م ـمٌٞم٥م ىمقل عمجرد هلل ُمٕم٤ميص

 .ؿمؽ سمال وهذه اجلٜملم، ذم اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد وًمق سمٞمجٝمْمٝم٤م إذاً  قمٚمٞمٝم٤م،

 .ٟمٗمس ىمتؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٗمس ىمتؾ :اًمِمٞمخ

 إمم سمّم٤مطمٌف يًٛمق ٓ اإليامن هذا ىمد ٔظمر إٟم٤ًمن سملم يتٗم٤موت اإليامن :ُمداظمٚم٦م

 ...سم٤مًم٘مْم٤مء وي١مُمـ ويتٙمؾ ٟمٗمًٞم٤مً  يٜمْمٌط أنف درضم٦م

 ًمٞمس أو ٟم١مُمـ ٓ ٟم٘مقل أن جيقز ٓ ٟمحـ ًمٙمـ صحٞمح هذا. .صحٞمح هذا :اًمِمٞمخ

 ص٤مر ُم٤م اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمزيٜم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقاىمع هذا يٜمٌئٜم٤م، اًمذي هق اًمقاىمع ًمٙمـ سمٛم١مُمـ،
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 صح؟ َيِمك ًمٙمـ واىمٕم٤مً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعمرأة هذه وسمتحٛمٞمؾ اإليامن سمت٘مقي٦م إُمر ٟمٕم٤مًم٩م إُمر؟ ٟمٕم٤مًم٩م ومٙمٞمػ :اًمِمٞمخ

 أن ىمٌؾ أىمقل أن أردت أن٤م ح٤مذا؟ اًمٜمت٤مئ٩م، يم٤مٟم٧م ُمٝمام وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء شمرى أن قمغم

 قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل ُمـ اًمٜم٤مس أيمثر احل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ذم آي٦م هٜم٤مك أن اًمٗمروٞم٦م هذه أـمرح

 َيَِم٤مءُ  َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف هل هب٤م يًٛمٕمقا  مل ويم٠مهنؿ هم٤مومٚمقن، قمٜمٝم٤م اًمٜم٤ًمء

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوََيَْت٤مرُ  ػَمَ
  ؾُمٌَْح٤منَ  اخْلِ

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل   .[68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

 احلٙمٞمٛم٦م سمحٙمٛمتف وضمؾ قمز رسمٜم٤م[ 68:اًم٘مّمص﴾ ]َوََيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿

 وشمٙمقن اهلل قمغم احلج٦م ًمٚمٜم٤مس يٙمقن ٓ وًمٙمل وإنثك، اًمذيمر ضمٕمؾ أن ىم٣م إزًمٞم٦م

 اًمٓمٌٞمٕم٦م هذه اًمٜم٤مس ي٘مقل ُم٤م طمتك صم٤مًمث٤مً  ضمٜم٤ًمً  هلؿ أوضمد ظمٚم٘مف قمغم هلل احلج٦م اًمٕمٙمس

 ظمٚمؼ سم٤مخلٜمثك يًٛمك ُم٤م وهق أنثك وٓ ذيمر ٓ ُمقضمقد هٜم٤مك رسمٜم٤م ي٘مقل وأنثك، ذيمر

 وقمغم اًمٚمحٞم٦م، هبذه اًمٜم٤ًمء قمغم ُمٞمزه حلٞم٦م قمغم وـمٌٕمف اًمذيمر ظمٚمؼ وإنثك، اًمذيمر

 ُمع اجلٜمس ويٜمًجؿ ًمتٜمًجؿ وضمٝمٝم٤م ذم ؿمٕمر ٓ ضمرداء اعمرأة ظمٚمؼ مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام وي٘مقًمقا  اخلٚمؼ هذا قمغم اًمٜم٤مس يٕمت٤مد ٓ وًمٙمل آظمره، إمم اجلٜمس

 واُمرأة حلٞم٦م سمدون ذيمراً  َيٚمؼ آظمريـ، ضمٜمًلم سمؾ ضمٜم٤ًمً  َيٚمؼ ومرسمٜم٤م وإنثك ًمٚمذيمر

 َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿ يريد ح٤م اًمٗمٕم٤مل هق وأنف قم٤ٌمده قمغم احلج٦م ي٘مٞمؿ طمتك ح٤مذا؟ سمٚمحٞم٦م

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوََيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل  [ 68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

 آشمّم٤مل هق اسمتداءاً .. اهلل ؿم٤مء إن اسمتداءاً  إٓ ؿمٞمئ٤مً  اخلٚمؼ ُمـ يٛمٚمؽ ُم٤م اًمزوضملم

 ُم٤م إذا ًمٙمـ.. آظمره إمم اعمٕمرووم٦م اًمٓمٌٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م هٜم٤مك اح٤مء اٟمٕم٘مد اهلل ؿم٤مء إن اجلٜمز

 إـم٤ٌمء وٓ يدري ٓ ومٝمق زوضمتف ُمع اًمرضمؾ اشمّمؾ إذا أبدًا، ممٙمـ ُمش اهلل ؿم٤مء

 ُمـ اًمدسمقس رأس ُمـ ىمٓمرة هذه اًمّمٖمػم احلقيـ.. احلقيـ هذا ٟمققمٞم٦م هق ُم٤م يدرون

 هق ُم٤م يدرون ٓ قمٚمٛمٝمؿ وصؾ إـم٤ٌمء ُمٝمام ُماليلم، ُمـ اًمٕم٘مقل حيػم رء ُم٤مء

 أم ذيمر وُمّمػمه ٟمتٞمجتف ؾمتٙمقن اًمتل ُم٤م واًمتٓمقر اًمتٕم٤مىم٥م ُمع هذا اًمّمٖمػم احلقيـ

 قمز رسمٜم٤م ؟..آظمره إمم حلٞم٦م ًمف يٓمٚمع ٓ أو حلٞم٦م ًمف يٓمٚمع يم٤مًمٕم٤مدة ذيمر ظمٜمثك؟ أو أنثك،
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 ُمـ ظمٚم٘م٤مً  اًمٜم٤مس يري أن يريد آٟمٗم٤مً  احلقادث سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام أظمػماً  أجْم٤مً  وضمؾ

  ُم٤مذا؟ أم أـم ف أن٧م قمٜمف ىمٚم٧م ُم٤مذا طمٞمقان، قمٜمف ىمقل اُمرأة هق وٓ رضمؾ هق ٓ اًمٜم٤ًمء

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أي٦م وشمٜمٕمرف هذه أي٦م يِمقومقا  اًمٜم٤مس ٓزم آي٦م هذه أجْم٤مً  ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 قم٤مد ُم٤م سمرهبؿ يمٗمروا اًمٜم٤مس ًمٙمـ آي٦م شمٙمقن هذه ومالٟم٦م، وأُمٝم٤م ومالن أبقه٤م ُمٜمًقسم٦م

 أن يريدوا قم٤مد ُم٤م سمؾ وقمٔمٛمتف، وضمؾ قمز اهلل ىمدرة قمغم شمدل أؿمٞم٤مء يِمقومقا  سمدهؿ

 هب٤م شم٠مثر اًمتل اًمٙمٗم٤مر سمدع ُمـ أن وًمذًمؽ ُمقت، اؾمٛمف رء قمغم يدل رء يِمقومقا 

 ُم٤م شمرى وٓ وظميهت٤م فمٚمٝم٤م شمرى سمحٞم٨م سم٤مٕؿمج٤مر وزرقمٝم٤م اًم٘مٌقر حتقيط اعمًٚمٛمقن

 اًمذي ُم٤م اًمٕمٞمديـ ذم اًمٞمقم ؿم٤ميػ وأن٧م ٟمزه٦م اًم٘مٌقر صٌح٧موم٠م إضمداث، ُمـ حتتٝم٤م

 آظمره، إمم وسمده٤م مج٤مل وسمده٤م ظمْم٤مر سمده٤م ،اعم٘م٤مهل.. هٜم٤مك ُم٘م٤مهل يٕمٛمٚمقا  قا؟يٕمٛمٚم

 يمٜم٧م: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هب٤م ويتٕمٔمقن اًمٜم٤مس هب٤م يٛمر اًم٘مٌقر أن اعمٗمروض سمٞمٜمام

 رء يريدون ٓ أن أظمرة، شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م ومزوروه٤م أٓ اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ

 زرقم٧م، اعم٘م٤مسمر وهذه ؾمقرت اعم٘م٤مسمر ومٝمذه ُمٜمف، َي٤مومقا  ٕهنؿ سم٤معمقت يذيمرهؿ

 ٓ اعم٘مؼمة إمم أجـ؟ إمم. .وي٤مهلل ؾمٞم٤مرة ذم اًمٜمٕمش وأدظمؾ زظمروم٧م هذه واًمٜمٕمش

 وقم٤مىم٦ٌم اًمت٘مقى سمٕم٤مىم٦ٌم وشمذيمر سم٤معمقت شمذيمر اًمتل اعمٔم٤مهر هذه يِمقومقا  أن يريدوا

 يمام شمؽمك أن جي٥م أنف أرى أن٤م اًمقاىمع ذم اًم٘مْم٤مي٤م هذه وًمذًمؽ.. آظمره إمم وو اًمٗمجقر

 ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿ اعمٕمروف شمٗمًػم ذم وضمؾ قمز ىم٤مل يمام هق ٕنف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يريده٤م

ـِ  ظَمْٚمِؼ  مْحَ ـْ  اًمر  ة شمرى ومٕمٜمدُم٤م[ 3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم  هذه أن شمٔمـ ُم٤م حلٞم٦م هل٤م اُمرأ

  ظَمْٚمُؼ  َهَذا﴿ سم٤مهلل أقمقذ..! ـمٌٞمٕمٞم٦م ظمٚم٘م٦م
ِ
ـَ  ظَمَٚمَؼ  َُم٤مَذا وَم٠َمُرويِن  اّلل  ِذي ـْ  اًم  ﴾ ُدوٟمِفِ  ُِم

 ضمداً  ضمقهري٦م أهن٤م ُمع اًم٘مْم٤مي٤م هبذه ًمٜم١مُمـ قم٤مد ُم٤م.. اهلل ظمٚمؼ هذا[ 22:ًم٘مامن]

 .يريد ح٤م ومٕم٤مل أنف رسمف ويٕمرف سمف وي١مُمـ اإلٟم٤ًمن ويت٘مقى

 زوضمتف أظمذ أنف اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م إذا اإلٟم٤ًمن أن أؾمت٤مذ اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك :ُمداظمٚم٦م

 ذم اجلٜملم ٕن اإلضمٝم٤مض ُمـ سمد ٓ أنف زوضمٝم٤م أظمؼم اًمٓمٌٞم٥م وهذا ـمٌٞم٦ٌم أو ـمٌٞم٥م إمم
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 ذو اًمديـ أهؾ ذو اًمث٘م٦م ذو إـم٤ٌمء قمغم إُمر هذا يٕمرض أن سمد ٓ اًمتِمقه، ُمـ طم٤مًم٦م

 هذا إضمٝم٤مض قمغم طمٙمٛمقا  وم٢مذا سم٠مواُمره، وي١مُمٜمقن احلرام جيتٜمٌقن اًمذيـ اًمٕمٚمؿ أهؾ

 .اعمرأة هذه قمغم صحٞم٦م سم٤مٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ي٠ميت هذا سم٠من اًمزوضم٦م هلذه سمتِمخٞمص اجلٜملم

 ٟمٗمًٞم٦م؟ همػم أو ٟمٗمًٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .صحٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .سمدٟمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 ..وًمٞمس ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .سمدٟمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .ًمف ومج٤مز :ُمداظمٚم٦م

 .واطمد سمنمط سمس ضم٤مز :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌدٟمٞم٦م، اًمّمحٞم٦م شمًٛمٞمٝم٤م اًمتل آٟمٕمٙم٤مؾم٤مت أو أصم٤مر هذه ٟم٦ًٌم هل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 جيقز؟ ٟمٕمؿ ومٜم٘مقل قم٤مدة شمٓم٤مق ٓ أنف سمحٞم٨م

ٞم٥م يّمقر أنف جمرد ًمٞمس يٕمٜمل  أو أج٤مم أو اًمٌمء سمٕمض شمتققمؽ يٛمٙمـ اعمرأة واهلل.. اًمٓم

ٕنثك، اًمذيمر هب٤م يّم٤مب ُمّم٤مب يم٠مي ُمٓم٤مق اًمققمؽ هذا ًمٙمـ آظمره إمم ؿمٝمقر  اعمٝمؿ ُمـ وا

 .يٓم٤مق ٓ ضر ىمدره هذا اًمير يٙمقن ٓزم

  (33:  31: 33/ 333/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  38: 51/ 333/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  43: 21/ 333/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقئاً؟ يشؽق ال ادحتجؿ ـان فق حتك االحتجام يؼع هؾ

 ُمش ًمق طمتك اإلٟم٤ًمن ومٛمٛمٙمـ اطمتجؿ، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل :ُمداظمٚم٦م
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 حيتجؿ؟ أن ؾمٜم٦م يمتٓمٌٞمؼ ُمريض

 هب٤م يتٕمٌد شمٕمٌدي٦م ًمٞم٧ًم يٕمٜمل اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقًم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام يٕمٜمل ؾمٜم٦م هذه. ٓ :اًمِمٞمخ

٤من ٤من ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م، وإٟمام اًمتٕمٌد عمحض اإلًٟم  ذم وضمع اًمٔمٝمر، ذم وضمع اًمرأس، ذم وضمع ومٞمف وم٢مًٟم

 ُمٙم٤من ذم دائامً  حيتجؿ مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمجد ًمذًمؽ سم٤معمٕم٤مجل٦م ذاك طملم ومٞمحتجؿ اًم٘مدم

 .وهٙمذا رأؾمف ذم شم٤مرة ؾم٤مىمف، ذم شم٤مرة يمتٗمٞمف، سملم شم٤مرة احل٤مضم٦م، ُم٤مذا؟ طم٥ًم وإٟمام ُمٕملم

 . ومال ٓ وُمـ اطمتجؿ، إًمٞمٝم٤م ٦مسمح٤مضم يم٤من ُمـ ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م، احلج٤مُم٦م وم٢مذاً 

 (33:  32: 42/ 334/ واًمٜمقر اهلدى) 

 هـاك وهؾ افثالثاء، يقم االحتجام ؾضؾ دم حديث هـاك هؾ

 افسـة دم مرتغ ادحتجؿ احتجؿ إذا رضر

ٜم٦م ًمداء دواء يم٤من: ُمٕمٜم٤مه ومٞمام اًمثالصم٤مء يقم اطمتجؿ ُمـ: طمدي٨م هٜم٤مك هؾ  :ُمداظمٚم٦م  .اًم

ن أؾمتحي ُم٤م ًمٙمٜمل طمدي٨م، هٞمؽ يقضمد ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ  همػم أو صحٞمح٤مً  يم٤من إن ٔا

 (2)صحٞمح

ٜم٦م؟ ذم ُمرشملم اطمتجؿ إذا ضر ومٞمف هؾ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م  اًم

 .اًمٓمٌٞم٥م احلج٤مم إمم يٕمقد أُمر هذا :اًمِمٞمخ

 (33:  31:  15/ 313/واًمٜمقر اهلدى)

 احلجامة؟ هل ما

 احلج٤مُم٦م؟ هل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

                                                           

 اًمِمٝمر، ُمـ قمنمة ًمًٌع اًمثالصم٤مء يقم اطمتجؿ ُمـ: " وٟمّمف ُمٜمٙمر، وم٘م٤ملش 2423» اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم اًمِمٞمخ وٕمٗمف  (2)

 ". اًمًٜم٦م ًمداء دواء يم٤من
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 .احلج٤مُم٦م هل ُم٤م شمدري ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .أدري ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 شمتٙمٚمؿ؟ أن٧م اًمٌٚمد أي وُمـ :اًمِمٞمخ

 .إرسمد ُمـ أتٙمٚمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ُمـ رء شمٕمرف اًمٙم٠مس سمٓمريؼ اًمدم ؾمح٥م هق احلج٤مُم٦م قمجٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 هذا قم٤ٌمرة احلالىملم، هؿ يتٕم٤مـم٤مه٤م أو اعمٝمٜم٦م هذه يًتٕمٛمؾ ُمـ قمغم يٖمٚم٥م هذه

 اًمٚمحك حيٚم٘مقن طمديث٤مً  أصٌحقا  صمؿ اًمرؤوس، حيٚم٘مقن ىمديامً  يم٤مٟمقا  اًمذيـ احلالق

 ذم جيرح سمرؿم٤مىم٦م ومٝمق طم٤مدًا، ُم٤موٞم٤مً  شمٕمٚمؿ أفمـ يمام قم٤مدة يٌ٘مك اعمقس هذا سم٤معمقس،

 اًمٌدن ذم هٙمذا ذـم٤مت ؾم٧م مخ٦ًم يدروٟمف هؿ ظم٤مص ومـ وهذا اًمٌدن، ُمـ ُمٙم٤من

 ُمـ يٕمٜمل سمٓمـ ذم اٟمتٗم٤مخ ًمف يم٠مؾم٤مً  هٞم٠م ىمد اًمؼمق سمنقم٦م هق ويٙمقن َيرج، اًمدم يٌدأ

 صمؿ اًمٙم٠مس، ُمـ اهلقاء َيرج أن ٕضمؾ يِمٕمٚمٝم٤م ورىم٦م ومٞمٝم٤م ومٞمٚم٘مل اجلرة، ُمثؾ اًمداظمؾ

 .ضمرطمف اًمذي اًمٌدن ُمٙم٤من ذم يْمٕمف

 .يٕمٜمل ي٘مٚمٌف :ُمداظمٚم٦م

 قمز اهلل شم٘مدير طم٥ًم اهلقاء وـمٌٞمٕم٦م سم٤مًمٌدن، اًمٙم٠مس ومقه٦م ومتٚمتّمؼ أجقه، :اًمِمٞمخ

 ومٞمّمٌح إًمٞمف ؾمٌٞمؾ ٓ اًمٙم٠مس داظمؾ إمم يٜمٗمذ أن يريد ٕنف اًمٙم٠مس: قمغم سمٞمْمٖمظ وضمؾ

 اًمٌدن، ُمـ َيرج اًمدم ومٞمٌدأ سمِمدة، سمًحٌف إٓ يً٘مط ٓ اًمٌدن ُمـ ىمٓمٕم٦م اًمٙم٠مس

 صمؿ اًمٙم٠مس َيٚمع طمٞمٜمئذ يّمٗمق سمدأ اًمدم أن يالطمظ وطمٞمٜمام أؾمقد، َيرج ُم٤م أول وَيرج

 ذًمؽ سمٕمد صمؿ هٙمذا، يم٤مٟم٧م ىمديامً  احلج٤مُم٦م، هل هذه ظم٤مص، سمدواء اجلرح يْمٛمد

 سمٕمض ومٞمٝم٤م سمٞمٓمٌٕمقا  اًمكم ؿمٗمتف، ذاإ اًمٌالؾمتٞمٙمل سم٤مخلتؿ شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف آخ٦م أوضمدوا

 اًمٌمء؟ هٞمؽ زُم٤مٟمؽ ؿمٗم٧م إرىم٤مم أو اًمٙمٚمامت

 ُمثاًل؟ احلٙمقُمٞم٦م اًمدوائر ذم يًتٕمٛمؾ اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م ومٌدل ومقق ُمـ سمٞمٙمٌس ؿمٗمرات، قمٚمٞمف سمٞمٙمقن اًمًٌٞمط اجلٝم٤مز ومٝمذا أجقا  :اًمِمٞمخ
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 هذه وسم٤مًمٓمري٘م٦م سمًٞمط، ضمرح سمٞمجرح واطمد وٖمط آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت يمام سم٤معمقس يٗمرط

 احلج٤مُم٦م، قمـ ومٙمرة هذه وُمرات ُمرات اجلٚمد وينمط سمٞمده اعمقس ي٠مظمذ إٟمف سمٞمتح٤مؿمك

 ًمؽ؟ ووح٧م ًمٕمٚمف

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أن٤م ًمٙمـ ومٞمٝم٤م، خمتّم٤مً  وًم٧ًم أقمرومٝم٤م، ًم٧ًم أن٤م ُمٝمٜم٦م هذه أظمل ي٤م ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .قمٜمٝم٤م ظمالص٦م ًمؽ ذيمرت

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (33:  39:  49/ 316/واًمٜمقر اهلدى) 





 التغزيح
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 ادقتك تؼيح حؽؿ

. .إُمقات ينمطمقا  اًمٓم٥م يمٚمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت ذم يمام ؿمٞمخ ي٤م اًمتنميح :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مئز؟ هذا هؾ

 .اًمٙمٗم٤مر أُمقات ذم إٓ جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 (..: 56. : 7/ 15/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مقتف بعد وافؽاؾر ادسؾؿ تؼيح حؽؿ

 ُمقشمف؟ سمٕمد واًمٙم٤مومر ًمٚمٛمًٚمؿ اًمتنميح قمٛمٚمٞم٦م ذم ومْمٞمٚمتٙمؿ رأي :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤مذا؟ قمٛمٚمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 ي٤م ظمّمقص٤مً  يٛمقت سمٕمدُم٤م واًمٙمٗم٤مر ًمٚمٛمًٚمؿ اجلث٦م شمنميح.. شمنميح :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ جيقز ومٝمؾ ًمٚمجث٦م، شمنمحي٤مً  ذًمؽ يتٓمٚم٥م إذ ُم٤م، ضمريٛم٦م قمغم ًمٚمتٕمرف ؿمٞمخ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف جيقز: ومال ُمًٚمٛم٦م أو ُمًٚمؿ ضمث٦م هل اجلث٦م يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 -اعمًٚمؿ ذم اًمٙمالم ـمٌٕم٤مً - واعمٞم٧م ،شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :واًمًالم

 اإلؾمالم ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ سم٤مًمتقطمٞمد، َيؾ شمٕمٔمٞمامً  شمٕمٔمٞمٛمف جيقز ٓ اًمذي اًمقىم٧م ذم

 واطمد ٟمص ذم اصمٜملم إُمريـ مجٕم٧م إطم٤مدي٨م سمٕمض مجع وىمد طمرُمتف، ي٘مدر يزال ٓ

 وذم اخل٤مًمص، اًمتقطمٞمد يٜم٤مذم ٕنف اعمٞم٧م: شم٘مدير ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمدم قمغم طمْم٧م: أي

 اًمذي واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم وذًمؽ إه٤مٟمتف: قمدم قمغم طمْم٧م ٟمٗمًف اًمقىم٧م

 ٓ» ،شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ» :ىم٤مل أنف صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه

 جيقز وٓ شم٘مديس ومٞمٝم٤م ٕنف إًمٞمٝم٤م: شمّمٚمقا  وٓ إه٤مٟم٦م، ومٞمٝم٤م ٕنف :شاًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا 

 قمٚمٞمف ىمقًمف اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: إول اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، إمم إٓ اًمّمالة

 ش.طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :اًمًالم
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 ًمٌٕمض اًمتنمحيٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م إضمراء ُمـ اعم٘مّمقد أن ُمـ ذيمرشمف اًمذي واًمتٕمٚمٞمؾ 

 يدظمؾ ومٝمق حمض أضمٜمٌل ٟمٔم٤مم هذا: أىمقل اًم٘متؾ، أو اعمقت أؾم٤ٌمب عمٕمروم٦م هق اجلث٨م

 اًمًٜمـ ٟمتٕم٤مـمك أن جيقز ٓ أجْم٤مً  احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ سم٤مًمٙمٗم٤مر، اًمتِمٌف قمدم سم٤مب ذم

 سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ، اًمًٜم٦م وذم اًم٘مرآن ذم أُمرٟم٤م اًمذيـ اًمٙمٗمر سمالد ُمـ ٟمٌٕم٧م اًمتل واًم٘مقاٟملم

 وسملم سمف ويٗمخر اإلؾمالُمل ُمٜمٝمجف سملم أوًٓ  اًمٗمرق يٕمرف أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ويٜمٌٖمل

  قمغم وضمؾ قمز رسمف ومٞمحٛمد اعمتْم٤مرسم٦م وإهقاء إرض ُمـ اًمٜم٤مسمع اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٝم٩م

 عمٕمروم٦م اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يٓمٌ٘مقن ٓ طمٞمٜمام ومٝم١مٓء ذًمؽ، ُمـ اًمًالُم٦م

 ومٝمؿ إروٞم٦م، اًمٜمٔمؿ قمٜمدهؿ وإٟمام ذًمؽ، وٟمحق اعمقت وأؾم٤ٌمب اًم٘متؾ أؾم٤ٌمب

 وىمد ُمنموقم٦م، اًمٖمػم اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أجْم٤مً  وهل اًمقؾم٤مئؾ، هذه ُمثؾ اخت٤مذ إمم اوٓمروا

 .شطمل يمٙمنه اعم١مُمـ اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م

 إذا ًمٙمـ ضم٤مئز، ومٝمذا اعمٞم٧م أهؾ سمتنمحيف أذن إذا وم٤مًمٙم٤مومر يم٤مومراً  اعمٞم٧م يم٤من إذا أُم٤م

 أن اإلؾمالُمٞم٦م أداب ُمـ أجْم٤مً  ٕنف ذًمؽ جيقز: ومال يم٤مومر قمغم ُمًٚمؿ ُمـ اقمتداء يم٤من

 دومٜمقا ي سم٠من اًمٙم٤مومريـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ دمري يم٤مٟم٧م اًمتل اعمٕم٤مرك ذم ي١مُمرون اعمًٚمٛملم

 ُم٤م سم٠مومٕم٤مهلؿ حي٘م٘مقن ُم٤م وىمٚمٞمالً  اًمٞمقم طمقًمف يدٟمدٟمقن ٤ممم ذًمؽ ٕن اًمٙم٤مومريـ: ُمقشمك

م سم٤مب ُمـ سم٠مخًٜمتٝمؿ ي٘مقًمقٟمف  يٕمرومٝم٤م ُم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هذه ىم٤مـم٦ٌم، اًمٌنم إلٟم٤ًمٟمٞم٦م اإليمرا

 ذيٕم٦م اشمٌٕمقا  يم٤مٟمقا  يزقمٛمقن يمام اإلٟم٤ًمن طم٘مقق يٕمرومقن يم٤من وًمق وم٘مط، اإلؾمالم إٓ

 ذم ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اسمتدقمقه٤م، اًمتل اًم٘مقاٟملم هذه يمؾ قمـ ذًمؽ وأهمٜم٤مهؿ اإلؾمالم

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًم 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّلل  مَ  َُم٤م حُيَر   طَمر 

 ُ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّلل  ـَ  احْلَؼ   ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمت ك اًْمِٙمت٤َمَب  ُأوشُمقا  اًم  ـْ  اجْلِ  َيدٍ  قَم

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا[ 19:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ 

 (33: 12: 55/ 839/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلكسان جثة تؼيح جيقز هؾ

  اإلٟم٤ًمن؟ ضمث٨م شمنميح جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ
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 إٓ جيقز ٓ اعمقشمك ضمث٨م شمنميح يم٤مومراً، حاعمنم   يم٤من إذا إٓ جيقز ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 . يٕمٜمل ُمٕمٜمقي٤مً  طم٘مٞم٘م٦ًم، اعمقشمك ضمث٨م

  (..: 34:  15/  21/  واًمٜمقر اهلدى)

 تؼيح يتضؿـ وافذي اجلـائل افطب جمال دم افعؿؾ حؽؿ

 ادقتك

 ذم يِمتٖمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ: آظمر سمتٕمٌػم أو اعمقشمك، شمنميح طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اجلٜم٤مئل؟ اًمٓم٥م

 اعمٞم ٧ِم  قَمْٔمؿِ  يَمْنُ » :ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن قمٜمدي، جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 هذا اعمقشمك ُمـ يمثػم ضمث٨م شمنميح يًتٚمزم اًمذي اجلٜم٤مئل اًمٓم٥م وهذا شطمٞم٤مً  يمٙمنه

 يم٤من وًمذًمؽ..ي٘مدرهؿ وٓ حيؽمُمٝمؿ وٓ ًمٚمٛمقشمك وزٟم٤مً  ي٘مٞمؿ ٓ يم٤مومر، همريب أؾمٚمقب

 احلدي٨م ضم٤مء ظم٤مص٦م، سمّمقرة اجلزئٞم٦م هذه وذم ُمٕمٚمقم، هق يمام وؾمٓم٤مً  ذقم٤مً  ذقمٜم٤م

 هق ذاك اطمؽماُمف ذم اًمٖمٚمق قمدم وُمـ اعمٞم٧م اطمؽمام ُمـ إُمريـ سملم ًمٞمجٛمع اًمّمحٞمح

 اجلٚمقس قمـ ط ومٜمٝمٞمف شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ًمٙمل هق اعمٞم٧م إمم اًمّمالة قمـ وهنٞمف قمٜمف، اإله٤مٟم٦م ودومع ًمٚمٛمٞم٧م اطمؽمام هق اًم٘مؼم قمغم

 .ُمثالً  يم٤مًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمًمف ذم اهلل أُمر يمام آؾمت٘م٤ٌمل شمٕمٔمٞمؿ يٕمٔمؿ ٓ

 اعمقشمك سمٕمض يٕمٔمٛمقن ىمد اًمذي اًمقىم٧م ذم وهؿ إُمريـ، سملم َيٚمٓمقن اًمٙمٗم٤مر

 اًمٙمٗم٤مر ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمروف هق يمام ىمٌقرهؿ قمغم ويٕمٙمٗمقن طمقهلؿ يٓمقومقن سمحٞم٨م

 ًمديف طمرُم٦م ٓ اعمٞم٧م أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ذًمؽ، وٟمحق واؾمت٤مًملم ًمٞمٜملم يم٘مؼم اعمالطمدة

 يٙمقن اًمذيـ واًمٌقذيقن اعمجقس وسمخ٤مص٦م يمٚمٝمؿ، ٟم٘مؾ مل إن اًمٙمٗم٤مر ُمـ يمثػميـ قمٜمد

 ُمقشمف سمٕمد ًمٚمٛمٞم٧م ي٘مدر اًمذي اًمنمع ظمالف يمٚمف ومٝمذا سم٤مًمٜم٤مر، حيرق أن أطمدهؿ ُمّمػم

 .ومٞمٝم٤م واًمٖمٚمق اعم٤ٌمًمٖم٦م قمـ يٜمٝمك وًمٙمٜمف احلرُم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤مً 
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 ضمث٨م شمنميح هق اًمٜمٌقي احلديثل اًمنمقمل سم٤مٕدب واإلظمالل اًم٘مٌٞمؾ هذا ومٛمـ

 يمن» :رواي٦م ذم ضم٤مء شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اعمقشمك

 صٗم٦مً  أقمتؼمه٤م اًمتل اًمٚمٗمٔم٦م هذه ذم أضمقد وهذا شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعم١مُمـ اعمٞم٧م قمٔمؿ

 همػم ضمث٨م يتخذوا نأ اعمًٚمٛملم إـم٤ٌمء أُم٤مم ًمٞمٗمًح جم٤مًٓ : يٕمٜمل ًمٚمٛمٞم٧م يم٤مؿمٗم٦مً 

 سمٕمض أو إُمراض، سمٕمض قمغم آـمالع ُمـ سمّمدده هؿ ُم٤م ًمتح٘مٞمؼ وؾمٞمٚم٦م اعمًٚمٛملم

ر  يمام وينمطمقه٤م اعمًٚمٛملم سمٛمقشمك ي٠متقا  أن أُم٤م ذًمؽ، وٟمحق ًمإلٟم٤ًمن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م إها

 .اإلؾمالم ديـ ذم جيقز ٓ ومٝمذا يمٗم٤مر ضمث٨م ينمطمقن

 (33:  18: 33/ 131/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾتعؾقؿ احلققاكات تؼيح جيقز هؾ

 ُمثالً  شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م وؾمٞمٚم٦م زي يٕمٜمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ احلٞمقاٟم٤مت شمنميح جيقز هؾ :افسائؾ

 ؟اًمداظمٚمٞم٦م إقمْم٤مء يقرهيؿ ُمِم٤من أرٟم٥م ينمح

 ُم٤م إُمقات اعمًٚمٛملم ضمث٨م شمنميح جيقز هؾ شم٠ًمل راح أنؽ ٜمٜم٧مفم أن٤م : افشقخ

 .جيقز واجلقاب .ا ظمػم اهلل كا ومجز ؾم١ماًمؽ هذا دام

 .جيقز :افسائؾ

 .مجٞمٕم٤مً  إرض ذم ُم٤م ًمٙمؿ ظمٚمؼ ٟمٕمؿ أي : افشقخ

  (33:  21: 36/   168/  واًمٜمقر اهلدى) 



 واألعضاء الدو ىكل
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  بافدم وافتزع بافؽؾقة افتزع حؽؿ

 يمٚمٞمتٞمٝم٤م؟ سم٢مطمدى ًمزوضمٝم٤م اًمزوضم٦م شمؼمع جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 .احل٤مض اًمٕمٍم ذم ؾمٞمئ٦م سمدقم٦م هذه جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 وأن٤م سم٤مجلقاز، يٗمتقن ذًمؽ ٟمحق أو اعمرؿمديـ أو اعمٗمتلم سمٕمض ٟمًٛمع ُم٤م ويمثػماً  

 همػم ُمـ رء قمـ ومت٤مواهؿ ذم يّمدرون اًمذيـ ه١مٓء ٔراء اطمؽماُمٜم٤م ُمع أقمت٘مد

 ذقم٤مً  هلؿ ُمًتٜمداً  جيدون ٓ: أوًٓ  ٕهنؿ اًمٗم٤مطمِم٦م: إظمٓم٤مء ُمـ هذا أن اضمتٝم٤مد،

 قمـ همٗمٚم٦م ومٞمف آؾمتٜم٤ٌمط آضمتٝم٤مد هذا وًمٙمـ وآضمتٝم٤مد، آؾمتٜم٤ٌمط جمرد ؾمقى

 ٕن اًمٗمتقى، هذه ُمثؾ إصدار طملم ُمالطمٔمتٝم٤م جي٥م اًمتل إظمرى اًمٜمّمقص سمٕمض

ع ٌَـرُّ  اًم١ًمال طمقًمف جيري واًمذي اًمٖم٤مًم٥م، هق وهذا احلّل، ُمـ يٙمقن أن إُم٤م سمٙمٚمٞم٦م اًمَت

 إـم٤ٌمء رأي ذم اًمٙمٚمٞمت٤من شمزال وٓ طمديث٤مً  ُم٤مت ُمٞم٧م ُمـ يٙمقن أن وإُم٤م واجلقاب،

 .حلل إطمدامه٤م ُمـ أو ُمٜمٝم٤م آؾمتٗم٤مدة يٛمٙمـ طَمٞم ت٤من،

 ضم٤مء يمام احلل، ُمـ شُمًتخرج اًمٙمٚمٞمتلم إطمدى يمقن طم٤مًم٦م ذم أي: إومم احل٤مًم٦م ذم 

ر وأن٤م ًمٚمٝمالك، ٟم٘مؾ مل إن ًمٚمير ًمٜمٗمًف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمٛمتؼمع شمٕمريض ومٞمف اًم١ًمال، ذم  ُأَصق 

 .اجلقاب هذا ًمتقوٞمح صقرةً 

 رأي قمغم سمٜم٤مء اعمٗمتل أهي٤م ي٤م شمْمٛمـ هؾ اعمٗمتلم، وأوَلؽ إـم٤ٌمء ه١مٓء ؾم٠مخٜم٤م ًمق 

 يٛمٙمـ ٓ أنف واطمدة، سمٙمٚمٞم٦م ؾمٞمٌ٘مك اًمذي اًمرضمؾ هذا أن شمْمٛمـ هؾ.. اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م

 سمٕمد سمؾ سُمٕمٞمده٤م ًمٞمس أجْم٤مً  وًمق أظمتٝم٤م، اؾمتئّم٤مل سُمٕمٞمد وعمروٝم٤م ًمٗم٤ًمده٤م يتٕمرض أن

 هٜم٤م اًمٓمٌٞم٥م وقمٜمدٟم٤م اقمت٘م٤مدي ذم اجلقاب ؾمٞمٙمقن ـمقيؾ،.. ـمقيؾ زُمـ سمٕمد هذا

 يٛمٙمـ ٓ اجلقاب ؾمٞمٙمقن أنف فمٜمل ذم ُمٜمف، اجلقاب ٟمًتٗمٞمد أن ممٙمـ ؿمديد شمٞمًػم

 .أظمتٝم٤م اؾمتخراج سمٕمد اًمٙمٚمٞم٦م هذه ؾمالُم٦م وامن

ع اًمرضمؾ هلذا شمٕمريض أوًٓ  هٜم٤م: إذاً    ُٟمْٚمِٗم٧م وهٜم٤م ًمٚمير، يمٚمٞمتٞمف سم٢مطمدى اعمُـَتؼَم 

ر وٓ ضر ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف إمم اًمٜمٔمر  قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمٚمؿ ضمقاُمع ُمـش ضا
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ر وٓ ضر ٓ: »اًمٙمالم هذا ًمف إرسمٕملم، ذم وهمػمه اًمٜمقوي ي٘مقل يمام اًمًالم ش ضا

ر؟ وٓ ضر، ٓ سملم اًمٗمرق ُم٤م اعم٤ًمئؾ ُمـ ُمئ٤مت ٟم٘مؾ مل إن قمنمات حتتف يدظمؾ  ضا

ر وٓ سمٜمٗمًؽ ضر ٓ  .سمٖمػمك إضا

 ومٝمق همػمك سمف أضرت رء سم٠مي قمٚمٞمؽ، طمرام ومٝمق ٟمٗمًؽ أضرت أرء سم٠مّي  

ر هذا يم٤من وًمق طمتك قمٚمٞمؽ، طمرام  .سم٤مخلػم اإلضا

ٌّف أرضمق ٟمٙمت٦م وهٜم٤م  ر يم٤من ًمق طمتك.. هل٤م اًمَتٜمَ  ٓ اًمذي سم٤مخلػم ـمٌٕم٤مً  سم٤مخلػم اإلضا

 ىم٤مل يمام ًمٙمٜمف.. قمجٞم٥م يمالم سم٤مخلػم وًمق سمٜمٗمًؽ ضر ٓ ومٕماًل، ظمػم هق وإٟمام جي٥م،

 وًمق سمٜمٗمًؽ ضر ٓ[ 13:اًمذاري٤مت﴾ ]شَمٜمٓمُِ٘مقنَ  َأن ُٙمؿْ  َُم٤م ُِمثَْؾ  حَلَؼ   إِٟم فُ : ﴿شمٕم٤ممم

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ضمدًا، ضمداً  يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمـ هذا؟ أظمذٟم٤م أجـ ُمـ سم٤مخلػم،

 هذا ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤مش.. ُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ: »ؾمٌٌف ُمٕمروف طمدي٨م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمرهط ىمّم٦م اخلػم؟ هذا هق ُم٤م اًمٙمثػم اخلػم احلدي٨م؟

 اًمٚمٞمؾ، ذم ىمٞم٤مُمف قمـ اًمًالم، قمٚمٞمف قم٤ٌمدشمف قمـ ٟم٤ًمءه وم٠ًمخقا  جيدوه ومٚمؿ اًمًالم،

 ويٜم٤مم، اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ط اهلل رؾمقل: وم٘مٚمـ.. ًمٚمٜم٤ًمء وىمرسم٤مٟمف اًمٜمٝم٤مر، ذم وصٞم٤مُمف

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر ىمد اهلل رؾمقل هذا: ىم٤مًمقا .. اًمٜم٤ًمء ويتزوج ويٗمٓمر، ويّمقم

 اًمرؾمقل، أصح٤مب ه١مٓء وهؿ يمٗمروا إًمٞمف شمرُمل ُم٤م يٕمٜمقن ًمق يمٚمٛم٦م شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌف

 يمٚمف؟ اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ٓ اًمرؾمقل ح٤مذا شمٕمٜمل ٕهن٤م اًمٙمٚمٛم٦م: هذه سمٕم٤مىم٦ٌم وَمّٙمروا ُم٤م ًمٙمٜمٝمؿ

 ًمف، همٗمر اهلل سمٜم٤ًمئف؟ يتٛمتع ُم٤م اًمرؾمقل وح٤مذا يمٚمف؟ اًمدهر يّمقم ٓ اًمرؾمقل وح٤مذا

 طمؼ ذم ي٘م٤مل هذا ويِمؽمهي٤م، سم٤مهل٤م ي٤ٌمزم ُم٤م يديـ حيّمؾ اًمِم٤مم ذم أن أجْم٤مً  ي٘مقًمقا 

 وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف، اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مم: أصح٤مسمف قمٜمف ىم٤مل اًمذي وهق اًمرؾمقل،

 ىمد اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا .. قمٚمٞمف ُمِمٗم٘ملم: ىم٤مًمقا  ىمدُم٤مه شمِم٘م٘م٧م ىمدُم٤مه، شمٗمّٓمرت طمتك

 اًمذي اهلدف هذه طم٤مًمؽ؟ شُمْتِٕم٥م أن٧م ح٤مذا شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمؽ اهلل همٗمر

 ٟمحٔمك أن هق ٟمٌٞمٜم٤م، ؾمٜم٦م واشم٤ٌمقمٜم٤م ًمرسمٜم٤م ـم٤مقمتٜم٤م وُمـ هٜم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م ُمـ ٟم٘مّمده ٟمحـ

: ىم٤مل اًمتٕم٥م هذا ح٤مذا شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمؽ همٗمر رسمٜم٤م أن٧م رسمٜم٤م، سمٛمٖمٗمرة

 قمٚمٞمف ًمف وطمؼ: ىم٤مًمقا  اًم٘مْمٞم٦م هذه قمـ همٗمٚمقا  اًمرهط أوَلؽ ؿمٙمقرًا؟ قمٌداً  أيمقن أومال
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 طمّمؾ ٕنف اًمدهر: يّمقم وٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ُم٤م وأن اًمٜم٤ًمء، يتزوج أن اًمًالم

 ومتٕم٤مهدوا يٕمٚمٛمقن، يم٤مٟمقا  ًمق واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة ُم٘م٤مم يٛمس يمالم هذا اًمٖمرض، قمغم

 ُم٤م ًمف اهلل همٗمر ىمد اهلل رؾمقل هذا: ىم٤مًمقا  اخل٤مـمئ٦م، اًمٙمٚمٛم٦م هبذه ٟمٓم٘مقا  أن سمٕمد سمٞمٜمٝمؿ

 ىم٤مل أن٤مم، وٓ اًمٚمٞمؾ وم٠مىمقم ٟمٗمًف قمـ ي٘مقل أطمدهؿ أن٤م أُم٤م شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم

 اًمذي ومٛمـ اًمٌت٦م، اًمٜم٤ًمء أتزوج ٓ أن٤م: اًمث٤مًم٨م ىم٤مل ُأومٓمر، وٓ اًمدهر أصقم أن٤م: اًمث٤مين

ج وقمدم ذط اًمٚمٞمؾ وصالة ذط اًمّمٞم٤مم إن ي٘مقل  وسمخ٤مص٦م ذط، اًمٜم٤ًمء شَمَزوُّ

 اًمٚمٞمؾ ي٘مقم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال اًمِم٤مهد، وهٜم٤م ذ، ي٘مقل ُم٤م اًمٕم٘مؾ اهلل ًمٕم٤ٌمدة ًمٚمتٗمرغ

 َزّوضمف طمٞم٨م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل ًمٕمٌد وىمع ُم٤م وهذا ٟمٗمًف، يي ٕنف يٜم٤مم: وٓ

 شمزوج أبقه يٕمٜمل ؾمٜم٦م قمنم مخ٦ًم أبقه وسملم سمٞمٜمف يم٤من قمج٤مئ٥م ىمريش، ُمـ سمٗمت٤مة أبقه

ً، أجْم٤مً  اسمٜمف ُيَزّوج أن وم٠مراد ُمٌٙمراً،  ي٘متدون اًمزُم٤من هذا آسم٤مء وًمٞم٧م ظمػم، وهذا ُمٌٙمرا

 اًمث٤مٟمقي٦م اًمِمٝم٤مدة ي٠مظمذ طمتك وأيمثر اًمثالصملم سمٕمد إٓ أوٓدهؿ يزوضمقا  ٓ اخلػم، هبذا

 .اًمٌٍمة ظمرسم٧م ويٙمقن آظمره، إمم ،..و واًمديمتقراه واجل٤مُمٕم٦م

 قمـ ؾم٠مل يمٜمتف قمغم دظمؾ اًمٓمٌٞمٕمل، اًمِم٠من هق يمام أج٤مم سمٕمد زوضمف ًَمـام  : اًمِم٤مهد 

 ُم٤م يم٠منف يٕمٜمل.. ومراؿم٤مً  سمٕمد ًمٜم٤م يٓم٠م مل ومراؿم٤مً  سمٕمد ًمٜم٤م يٓم٠م مل إٟمف ىم٤مًم٧م زوضمٝم٤م، ُمع طم٤مهل٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم ومٞمِمٙمقه اًمٖمْم٥م أؿمد يٖمْم٥م هٜم٤م إب أن ؿمؽ ومال زواج، ص٤مر

ضمٜم٤م ٟمحـ اًمًالم،  ذم هق يزال وٓ آظمره إمم.. يمذا ؿم٠من ُمـ ٟمحّمٜمف ؿم٠من ُمـ اسمٜمٜم٤م َزو 

 اًمرواي٦م هٙمذا إًمٞمف، اًمرؾمقل ضم٤مء قم٤ٌمدشمف؟ هل ُم٤م زوضمتف، قمـ ؾم٤مئؾ هق وُم٤م قم٤ٌمدشمف

 يم٤من ًم٘مد: ًمف ىم٤مل اًمٜم٤ًمء، شم٘مرب وٓ اًمدهر وشمّمقم اًمٚمٞمؾ شم٘مقم أنؽ سمٚمٖمٜمل: »ًمف ىم٤مل

ه٤م هق إذاً  اهلل، رؾمقل ي٤م ذًمؽ   وُم٤مذا؟ واًمّمالة سم٤مًمّمقم سمامذا؟ َأَض 

 .اًم٘مٞم٤مم :ُمداظمٚم٦م

 طم٘م٤ًم، قمٚمٞمؽ ًمٜمٗمًؽ إن: »ىم٤مل اًمًالم؟ قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ُم٤مذا واًم٘مٞم٤مم، :اًمِمٞمخ

 .يزورك ُمـ أيش طم٘م٤مً  قمٚمٞمؽ وًمزْوِرك طم٘م٤ًم، قمٚمٞمؽ وًمزوضمؽ

: ىم٤ملش طم٘مف طمؼ ذي يمؾ وم٠مقمط» اًمدرداء وأيب ؾمٚمامن سملم وىمع آظمر طمدي٨م هٜم٤مك 



   ٟم٘مؾ اًمدم وإقمْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 سمٕمد اًمٙمالم؟ هذا ىم٤مل ُمتك ذًمؽ ُمـ أيمثر وأؾمتٓمٞمع ىمقة يب إن ؿم٤مب، إين اهلل رؾمقل ي٤م

 َيتؿ يم٤من ىمرآن، ظمتٛم٦م ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  يم٤من هق.. سمدل ي٘مرأ  أنف ُمٜمٝمج٤مً  ًمف ووع ُم٤م

. ًمٚمٜم٤ًمء يّمٚمح قم٤مد ؿمق اًمدهر يّمقم واًمذي ًمٚمٜم٤ًمء يّمٚمح قم٤مد ؿمق ًمٞمٚم٦م، يمؾ اًم٘مرآن

 ًمٞم٤مل، صمالث ذم اًم٘مرآن شم٘مرأ  أو سمس، ُمرة ؿمٝمر يمؾ ذم رء آظمر اًم٘مرآن شم٘مرأ : ًمف وم٘م٤مل

 ُمـ شمّمقم ًمف ىم٤مل يم٤من ًمٚمّمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم.. يٗم٘مٝمف مل صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ومٛمـ

 ُصْٛم٧م يم٠منؽ أج٤مم صمالصم٦م ُصْٛم٧م وم٢مذا أُمث٤مهل٤م، سمٕمنمة احلًٜم٦م ٕن أج٤مم: صمالصم٦م ؿمٝمر يمؾ

،  ىم٤مل ذًمؽ، ُمـ أيمثر وأؾمتٓمٞمع ىمقة زم وإن ؿم٤مب، إين اهلل رؾمقل ي٤م: ي٘مقل يم٤من ؿمٝمًرا

 .ذًمؽ ُمـ أومْمؾ ٓ.. ذًمؽ ُمـ أومْمؾ ٓ: ًمف

 ومٞمام قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وقم٤مش إقمغم، اًمرومٞمؼ إمم اٟمت٘مؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

 اًمرؾمقل ُمٜمٝم٩م قمغم ُمث٤مسمر وهق وؿمٞمخقظمتل  ِسمًِٜمل   ص٤مر يمؼم ُم٤ٌمريم٦م، ـمقيٚم٦م طمٞم٤مة سمٕمد

 صمالصم٦م ذم اًم٘مرآن ظمتؿ! ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم اًم٘مرآن ظمتؿ وٓ اًمدهر صقم ُمش ًمف، ووٕمف اًمٚم ـل

 يم٤من اًمًـ إمم هذا وصؾ وح٤م أقمٓم٤مه، رء أوؾمع هذا يقم، وإومٓم٤مر يقم وصقم أج٤مم

 .ط اهلل رؾمقل رظمّم٦م ىمٌٚم٧م ًمٞمتٜمل ي٤م: ي٘مقل

ر وٓ ضر ٓ: اًمِم٤مهد   يمام سم٠من أي سم٤مخلػم، وًمق سمٜمٗمًؽ شمي أن جيقز ٓ.. ضا

 اًمير احلدي٨م ًمٓمرذم ُمث٤مل... اًم٘مّم٦م هذه سم٤مخلػم وًمق سمٖمػمك شمي أن جيقز ٓ أنف

ة أن ؿمؽ ٓ سم٤مًمٖمػم، واًمير سم٤مًمٜمٗمس  .شميرت هٜم٤م اعمرأ

 .يم٤من إذا يمٞمػ: ُمداظمٚم٦م

 .. صم٤مين طمدي٨م ًمف وهذا أطمًٜم٧م :اًمِمٞمخ

 صقشم٤مً  ؾمٛمع ح٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف قمغم سمٜم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء ذيمر: ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك اًمِم٤مهد

 ومال رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »ىم٤مل اًمًت٤مرة يمِمػ ىمرآن، سمتالوة اعمًجد ذم

 يم٤مٟم٧م وًمق صحٞمح٦م، اًمزي٤مدة هذهش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر

 يم٠منف سم٤مًم٘مراءة، سم٤مجلٝمر سمامذا؟ اعم١مُمٜملم ومت١مذوا.. احلدي٨م يمت٥م ُمـ يمثػم ذم ُمٕمرووم٦م همػم

 ذًمؽ قمغم سمٜمل اًمّمقت، رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ» سم٤مًم٘مراءة أصقاشمٙمؿ اظمٗمْمقا  هلؿ ي٘مقل



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمدم وإقمْم٤مء ٟم٘مؾ 
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 ورضمؾ ٟم٤مئؿ رضمؾ اعمًجد ذم يم٤من ًمق: ىم٤مل.. ضمداً  رائٕم٦م وهل أشمٞم٦م اًمّمقرة اًمٗم٘مٝم٤مء

 ي١مذي ٕنف ح٤مذا؟ اًم٘مرآن، سمتالوة صقشمف يرومع أن ًمف جيقز ومال اًم٘مرآن، ي٘مرأ  أن ًمف سمدا

 أن جيقز ضم٤مئز، هق سمؾ ُمٌتدع، هق وٓ آصمؿ هق ُم٤م ًمٚم٘مرآن اًمّمقت سمرومع ومٝمق اًمٜم٤مئؿ

ً، ىمرأ  إذا اعمٚمؾ َيِمك إٟم٤ًمن يم٤من إذا ظم٤مص٦م سم٤مًم٘مرآن، صقشمؽ شمرومع  سمٕمض وهذا ها

 .ومٞمف ي٘مٕمقن اًمٜم٤مس

 .سم٤مًم٘مرآن صقشمؽ شمرومع أن جيقز ٓ ٟم٤مئؿ، ؿمخص اعمًجد ذم هٜم٤مك يم٤من إذا ًمٙمـ 

 أن احلل ًمٚمِمخص جيقز: ٟم٘مقل أن جيقز ومٙمٞمػ اًمنمقمٞم٦م، احل٘م٤مئؼ هذه قمرومٜم٤م إذا 

 آضماًل، وإُم٤م قم٤مضمالً  إُم٤م ًمف ضر ذًمؽ ذم يٙمقن وىمد ًممظمر، يمٚمٞمتٞمف سم٢مطمدى يتؼمع

 َما﴿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل رسمٜم٤م.. ُم١مُمـ يمؾ هب٤م ُي١ْمُِمـ طم٘مٞم٘م٦م ٟمتذيمر سم٠من اًمٙمالم هذا ويت٠مجد

ْْحَنِ  َخْلِق  ِف  َتَرى  وضمٝمٚمف قمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف ظمٚمؾ ُمـ أي[ 3:اعمٚمؽ﴾ ]َتَفاُوت   ِمنْ  الرَّ

 ُمـ قمٚمامً  يًتٗمٞمد اعمًٚمؿ ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس يمؾ ًمٞمس ٕنف ضمٝمٚمف: ُمـ

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿ ٟمٌٞمف طمدي٨م وُمـ رسمف يمت٤مب مْحَ ـْ  اًمر   شُمرى[ 3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿ قمٌث٤ًم؟ ورضمٚملم يديـ ًمف وظمٚمؼ يمٚمقشملم ًمإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ رسمٜم٤م ًَمـام  

ـِ  مْحَ ـْ  اًمر   يمٚمٞمتٞمف سم٢مطمدى يتٓمقع إٟم٤ًمن سملم أبداً  ومرىم٤مً  أرى ٓ أن٤م[ 3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 .إـمالىم٤مً  وهذا هذا سملم أبداً  ومرق ٓ رضمٚمٞمف، أو يديف سم٢مطمدى يتٓمقع وآظمر

 .وأظمٓمر أظمٓمر سم٤مًمٙمغم اًمتؼمع سمؾ: ُمداظمٚم٦م

 جمٞمئف أنتٔمر يمٜم٧م أن٤م أهٚمٝم٤م، ُمـ ؿم٤مهد ؿمٝمد هل هذه.. أطمًٜم٧م أظمٓمر :اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك

 اًمذي أن٤م أن أن٤م يٕمتؼم، عمـ وقمؼمة ًمٚمقاىمع سمٞم٤مٟم٤مً  ٟمذيمره وهذا ؿمٞمًئ٤م، أىمقل أن٤م: وم٢مذاً  

 أن٤م أظمٓم١موا أم أص٤مسمقا  أدري ٓ إـم٤ٌمء سمٕمض زقمؿ ذم اًمٙمالم، هبذا ُمٕمٙمؿ أتٙمٚمؿ

 ُمـ يمٜم٧م أن٤م ومٚمق ُُمَتَٕمٓم ٚم٦م اًمٞمٛمٜمك اًمٙمٚمٞم٦م ٕن واطمدة: سمٙمٚمٞم٦م أن أجديٙمؿ سملم أقمٞمش

 قُمّٓمٚم٧م صمؿ هذه سمٙمٚمٞم٦م وشمؼمقم٧م شمّمدىم٧م اًمٗمتقى ًمتٚمؽ شمٚمؽ، سمٛمثؾ اعمٖمؽميـ أوَلؽ

 سمجقاز ي٘م٤مل أن اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م ُمـ ًمذًمؽ ؿمؽ: سمال إُمقات قم٤ممل ذم يمٜم٧م إظمرى،
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 شَمَرى َُم٤م﴿ وإٓ ذًمؽ ذم سمح٤مضم٦م هق ٕنف ًمٚمحل: سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا اًمٙمٚمٞمتلم سم٢مطمدى اًمتؼمع

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  مْحَ ـْ  اًمر   [.3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 هذا ؾمٛمٕمتؿ ويمام مت٤مُم٤ًم، ُمٚمٛمقؾم٦م أُمثٚم٦م واًمرضمٚملم اًمٞمديـ إُمثٚم٦م وهذه ىمٚمٜم٤م يمام 

 سمدًمٞمؾ يده، اعم٘مٓمقع قمغم ظمٓمر هٜم٤مك ُم٤م اًمٞمد ىُمٓمِٕم٧م ًمق أنف وأقمت٘مد سم٤مـمٜمل، ظمٗمل أُمر

 اًمٞمد ىمٓمع ي٘متيض اًمذي اًمذٟم٥م ارشمٙمٌقا  ٟم٤مس ُمـ ويمؿ ويمؿ اًمٞمد، سم٘مٓمع ضم٤مء اًمنمع أن

، ذًمؽ ُمع اًمرضمؾ، ىمٓمع ورسمام  جيقز ًمٚمخٓمر، شمٕمرو٧م ُم٤م إذا اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ًمٙمـ قم٤مؿمقا

 اًمٙمٚمٞمتلم سم٢مطمدى اًمتؼمع ذم أظمٓمر هٜم٤م أنف ؾمٛمٕمتؿ يمام وًمذًمؽ ًمٚمٛمقت، يتٕمرض أنف

 ..ًمٚمحل سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا

 ؿمؼ سمجقاز يٗمتقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٖمٗمؾ أو يتٖم٤مومؾ ومٝمٜم٤م ًمٚمٛمٞم٧م، سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 قمـ شُمٜمَْ٘مؾ يمٚمٛم٦م حتيين هٜم٤م احلل، هب٤م ًمٞمٜمتٗمع اًمٙمٚمٞمتلم: إطمدى واؾمتخراج اعمٞم٧م ىمٚم٥م

تِمٝمد ٓ رضمؾ هق يم٤من وإن اعمٕمري، اًمٕمالء أيب ًْ  ؾمقاء طمؼ اًمٙمالم ًمٙمـ سمٙمالُمف، ُي

 صٖمػمة ؿم٤مةٍ  أو..حلؿ وصٗمقا  ُمريْم٤مً  رضمالً  رأى ح٤م أهٚمف، ُمـ أو أهٚمف همػم ُمـ ظمرج

 قمغم ومتًٚمٓمقا  إؾمد؟ ؿمٌؾ ًمؽ وصٗمقا  هؾ ًمؽ، ومقصٗمق اؾمتّمٖمروك: ىم٤مل

 جيقز ٓ ي٘مقل اًمنمع ًمٙمـ اًمٙمٚمٞمتلم، إطمدى ُمـ سم٤مٓؾمتٗم٤مدة وطمٙمٛمقا  إُمقات

 وىمد سم٤معمًٚمٛملم، سم٤مًمتٛمثٞمؾ سم٤مًمؽ ومام اإلؾمالم أدب ُمـ وهذا سم٤مًمٙمٗم٤مر، طمتك اًمتٛمثٞمؾ

 قمٔمؿ يمنش.. طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 .طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ

ؽ: إذاً    أقمرف اًمٓمٌٞم٥م ـمري٘مف، ذم يٛمر اًمذي ُم٤م أدري وُم٤م وٕقمّم٤مسمف ًمٌٓمٜمف ؿَم٘مُّ

 إؾمػ ُمع ُيَٗمّرىمقن ٓ وهؿ اعمٞم٧م، هلذا متثٞمؾ هذا اًمٙمٚمقة، هذه إمم ًمٚمقصقل ُمٜمل

 َأَفنَْجَعُل : ﴿ي٘مقل ورسمٜم٤م واًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ سملم يٗمرىمقن ٓ اًمٗمتقى، هذه يٗمتقن طمٞمٜمام

 إن[ 36:اًم٘مٚمؿ] ﴾ََتُْكُمونَ  َكيَْف  َلُكمْ  َما[ ﴿35:اًم٘مٚمؿ] ﴾َكاْلُْْجِرِميَ  اْلُْْسلِِميَ 

 قمغم احلل ُمّمٚمح٦م - زقمٛمقا  – ًمٚمٛمّمٚمح٦م حت٘مٞم٘م٤مً  اًمٗمتقى هذه ُمثؾ ُمـ سمد وٓ أرادوا

 قمٔمؿ يمن: »ىم٤مل طمٞمٜمام اًمرؾمقل ٕن سم٤مًمٙم٤مومر: ُيَ٘مٞم دوه٤م إىمؾ قمغم اعمٞم٧م، طم٤ًمب

 يؽمومع إؾمٚمقب هذا أن أرى وم٠من٤م ذًمؽ ُمع طمٞم٤ًم، يمٙمنه: ىم٤مل سم٤معم١مُمـ وصٗمفش اعمٞم٧م
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 إُم٤م ي٘مقًمقن اًمذيـ ًمٚمٙمٗم٤مر ظمالوم٤مً  اإلؾمالم، ذم اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م أن ُمٌدأ قمـ

 ُمـ يمثػم ذم اعم٘م٤مل ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل وًم٤ًمن ىم٤مهلؿ، سمٚم٤ًمن أو طم٤مهلؿ سمٚم٤ًمن

ر اًمٖم٤مي٦م: ي٘مقًمقن اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء إطمقال،  .اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمّ

 شُمـجٞمزه ٓ ُم٤م يًتحٚمقن وهمػمه اًمٕمٍم هذا ذم احلٞم٤مة هذه ذم شمرون يمام وًمذًمؽ 

 شُمؼّمر اًمٖم٤مي٦م ٕن ح٤مذا؟ وسُمَجِره٤م، قُمَجره٤م قمغم اإلؾمالم سمٕمد اًمدي٤مٟم٤مت ُمـ دي٤مٟم٦م

 ًم٤ًمن سمف يٜمٓمؼ اًمذي هبذا اًمتٍميح اًمٙمٗم٤مر ُمـ ٟمًٛمع أن سمح٤مضم٦م وًمًٜم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م،

 اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمثؾ ٟمًٛمع أن ٟمٓمٛمع ٓ اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م احل٤مل

ون ُم٤م سمخالف يٕمٛمٚمقن ومٝمؿ وًمذًمؽ ؾمٞم٤مؾم٦م، أهؾ هؿ شمٕمٚمٛمقن يمام ٕهنؿ  وُم٤م ُيَٕمؼم 

ٟمٜم٤م ٟمريد ًمٙمٜمٜم٤م ي٘مقًمقن،  ُمتٗم٘مف همػم أو ُمتٗم٘مٝم٤مً  ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ مجٞمٕم٤ًم، اعمًٚمٛملم إلظمقا

 ذم ؾمٚمقيمٝمؿ وـمريؼ وُمٜم٤مهجٝمؿ ُٟمُٔمٛمٝمؿ ذم اًمٙمٗم٤مر ُيَ٘مّٚمد ٓ أن قم٤ممل، همػم أو قم٤مح٤مً 

ر اًمٖم٤مي٦م ذًمؽ وُمـ طمٞم٤مهتؿ،  اعمٞم٧م هذا أظمل ي٤م ي٘مقًمقن طمٞمٜمام أن٧م ًمذًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمّ

 هذا ٓ! اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م احلل هذا ُمـ يمٚمٞم٦م طم٤ًمب قمغم ٟمٜم٘مذه ـم٥م! ؾمٞمٛمقت

 .يتٍمف أن ًمف جيقز وٓ ُمٚمٙمف

 يم٤من وًمق أنف ًمٚمقوع شم٘مقي٦م ومٞمف ًمٙمـ ؾمٌؼ، مم٤م اجلقاب وُيٕمرف ؾم١مال يرد هٜم٤م 

 أو قمٞمٜمتلم أو قملم ُمـ يمٚمقشملم أو يمٚمقة ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة أؾمٛمح أن٤م أنف وصٞم٦م يمت٥م اعمٞم٧م

 اًمتٍمف طمؼ ًمف ًمٞمس اعمٞم٧م هذا ٕن سم٤مـمٚم٦م: وصٞم٦م هذه ٟمحـ ٟم٘مقل ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م

 قُمَجِره قمغم ؾمٞمٜمت٘مؾ ومٝمق اًمؼمزظمٞم٦م، احلٞم٤مة إمم احلٞم٤مة هذه ُمـ اٟمت٘مؾ ظمالص ُمقشمف، سمٕمد

 ذم يتٍمف أن ًمف جيقز يم٤من ُم٤م ظمالف قمغم سمدٟمف ذم يتٍمف أن ًمف وًمٞمس وسُمَجِره،

 .طمٞم٤مشمف

 يمذًمؽ؟ ًمٞمس سم٤مًمدم اًمتؼمع: ُمداظمٚم٦م

 اًمنمط ًمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ، ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس اًمدم هذا ذم ٕن يمذًمؽ: ًمٞمس :اًمِمٞمخ

ع.. قمؼمة ذًمؽ ذم وًمٕمؾ ٟمٗمز قمـ ًمؽ أىمقل أن٤م سمٛمٕمٜمك وارد اًم٤ًمسمؼ  ُمـ يٙمقن اًمتؼمُّ

 ـمٕم٤مم ُمـ ي٠ميمؾ سمام ُيَٕمّقوف أنف سمحٞم٨م وٟمِم٤مط ىمقة وقمٜمده زائد، دم قمٜمده إٟم٤ًمن
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 ـمٌٞم٥م سمرأي إٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ضم٤مئزاً  شمؼمقم٤مً  سم٤مًمدم اعمتؼمع شمؼمع يٙمقن ٓ وذاب،

 اعمحٔمقر ُيِْمٌف ُم٤م أو اعمحٔمقر ٟمٗمس ذم ي٘مع ىمد وإٓ اعمتؼمع، هذا صح٦م قمغم ُمنمف

 يمٞمػ؟ قمروم٧م صحتؽ ومتٜمحط سمدُمؽ شمتؼمع وم٠من٧م اًم٤ًمسمؼ،

 ُمـ سمٌمء ؿمٕمرت أيمثر أو ؾمٜمتلم ُمٜمذ أن٤م.. اعمث٤مل أجْم٤مً  أن٤م أفمـ ومٞمام واعمث٤مل 

 وم٘مٞمؾ ضمدًا، ٟمدر ُم٤م إٓ يٕمٜمل أقمرومف ُم٤م ريب ومْمؾ ُمـ وهذا اًمرأس، وضمع وُمـ اًمدوظم٦م

 سمٕمض ٟمخزوين ي٘مقًمقن يمام اًمدم سمٜمؽ إمم ومذه٧ٌم دُمؽ، يمٛمٞم٦م شمٗمحص أن جي٥م: زم

، اًمدم ُمـ ىمٓمرات وأظمذوا إصٌع، رأس ُمـ هٜم٤م ٟمخزات  آظمره، إمم.. وو وومحّمقا

 ىمقشمف أو درضمتف قمٜمدك اًمدم اًمٓمٌل آصٓمالح هق ُم٤م أدري ُم٤م أن٧م أنف اجلقاب ويم٤من

 .قمنم مخ٦ًم أو قمنم أرسمٕم٦م يٙمقن ٓزم سمٞمٜمام وقمنميـ واطمد

 .ؾمٞمز قمنم صمامٟمٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 ه٤مه؟ :اًمِمٞمخ

 .ؾمٞمز قمنم صمامٟمٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 قمنم؟ صمامٟمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .رء أيمثر: ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمؽ ٟم٠مظمذ ٓزم وم٘م٤مًمقا  قمنم، صمامٟمٞم٦م إمم قمنم مخ٦ًم يٕمٜمل ُم٤مذا! رء أيمثر :اًمِمٞمخ

 ومٞمام ًمٙمـ ذه٧ٌم، اًمدوظم٦م هذه أن ؿمٕمرت وومٕمالً  دم، ًمؽم ُمٜمل أظمذوا وومٕمالً  دم، ًمؽم

 أؿمٙمقا  أن إمم اًمٜمٙم٦ًم.. اًم٥ًٌم ًمٕمٚمف أىمقل ًمٙمـ إـم٤ٌمء، أوَلؽ أرهمؿ ُم٤م أن٤م سمٕمد

 شمٕم٤مجل٧م وُمٝمام هٜم٤مك، وخؿ قمدد ويذيمروا ٟم٤مىمّم٦م، قمٜمدي اًمٌٞمْم٤مء اًمُٙمَرّي٤مت أن ُمٜمٝم٤م

 أن٤م ُيذيمر، ٓ زهٞمد شم٘مدم ومٝمق شم٘مدم ومٞمف ىم٤مًمقا  إن آظمره، إمم.. و أدوي٦م أظمذت وُمٝمام

 اًمًح٥م هذاك ٕن اًمًح٥م: هذاك ٟمتٞمج٦م اًمٜم٘مص هذا يٙمقن أنف أظمِمك ُم٤م أظمِمك

 ي٠مظمذ ُم٤م اًمًح٥م هذاك.. ي٘مٌٚمقهن٤م ٓ وىمد إـم٤ٌمء ي٘مٌٚمٝم٤م ىمد قمٜمدي ُمـ ومٚمًٗمٚم٦م هذه

 قمدد اًمٌٞمْم٤مء اًمٙمري٤مت ُمـ اٟمًح٥م أنف ومٛمٛمٙمـ ومٞمف ُم٤م يمؾ! احلٛمراء اًمٙمري٤مت وم٘مط

 رسمٜم٤م اهلل وٟم٠ًمل اًمٜم٘مص، هذا أؿمٙمق أن٤م أن وإمم أقمٚمؿ، اهلل إًمٞمف، سمح٤مضم٦م أن٤م يمٜم٧م
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ٟمٜم٤م ُمع ٟمٚمت٘مل ُيٕمٞمٜمٜم٤م  وم٢مذا وهٙمذا، اًمٓم٤مىم٦م، سم٘مدر اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة قمغم وٟمح٤مومظ إظمقا

ع يم٤من  ذم داظمؾ همػم ٕنف ُم٤مٟمع: قمٜمدي يقضمد ٓ واًمنموط احلدود هذه ذم سم٤مًمدم اًمَتؼَمُّ

 اؾمتٓم٤مع ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم يدظمؾ وسمٕمديـ أوًٓ، قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اعمُْثَٚم٦م

 سم٤مًم٘مٞمد هذاش ومٚمٞمٗمٕمؾ أظم٤مه يٜمٗمع أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ.. ومٚمٞمٗمٕمؾ أظم٤مه يٜمٗمع أن ُمٜمٙمؿ

ر، وٓ ضر ٓ اًم٤ًمسمؼ   اجلقاب؟ واوح ضا

 أومْمؾ ىم٤مًمقا  اًم٘مٚم٥م، ُمرض قمٜمده صم٤مين واطمد يٛمقت، ُم٤م ىمٌؾ ُمٞم٧م واطمد: ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ذم رأجؽ ُم٤م اإلٟم٤ًمن، هذا[ يٕمٞمش] طمتك اًم٘مٚم٥م، ُمـ ٟمًتٗمٞمد اًمٌداي٦م ذم

 .قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 .ُُمْثٚم٦م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُُمْثٚم٦م ومٞمف ٕن اعمًٚمؿ: اعمٞم٧م وسمخ٤مص٦م اعمٞم٧م ىمٚم٥م ؿمؼ جيقز ٓ ٟمٕمؿ، إي :اًمِمٞمخ

 ش.طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وًم٘مقل

 ٓ اعمٞم٧م ذم ُمثٚمف ومٞمف رء يمؾ اًم١ًمال ضم٤مء ٕنف ًمٚمٙمٚمقة: سم٤مًمٜم٦ًٌم ذيمرٟم٤م ٟمحـ 

 .أبداً  هذا جيقز

 إمم.. ظمٜم٘م٤مً  ىُمتؾ سمف هُمدر هذا أن يّدقمقن أهٚمف ضم٤مء اًم٘مؼم، ذم وُدومـ ُمٞم٧م ُم٤مت ُمثالً  

 اًمنمقمل اًمٓمٌٞم٥م.. زقمؿ اًمنمقمل اًمٓمٌٞم٥م وَمُٞمَ٘مّرر اجل٤مين ٟمٕمرف أن ٟمريد ٟمحـ آظمره،

 سمٜمؽ ذقمل، ـمٌٞم٥م اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اًمٞمقم أؾمامء هذه ذقمل ـمٌٞم٥م أنف زقمؿ

 .ذقمٞم٦م حمٙمٛم٦م إؾمالُمل،

 .ذقمل ىم٤ميض: ُمداظمٚم٦م

 .آظمره إمم.. إؾمالُمل ُمٙمت٥م :اًمِمٞمخ

 .إؾمالُمٞم٦م ديرة: ُمداظمٚم٦م

 .آظمره إمم :اًمِمٞمخ
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 .سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ: ُمداظمٚم٦م

يْتُُموَها َأْسََمء   إِّلَّ  ِهَي  إِنْ ﴿ آظمره إمم.. وو إؾمالُمٞم٦م، واؿمؽمايمٞم٦م :اًمِمٞمخ  َأْنتُمْ  َسمَّ

 ٓ ي٘مقل اًمنمقمل، اًمٓمٌٞم٥م سمٞمٞمجل[ 13:اًمٜمجؿ] ﴾ُسْلَطان   ِمنْ  ِِبَا اّللَُّ  َأنَزَل  َما َوآَباُؤُكمْ 

 هذا جيقز ُم٤م اعمقت، ؾم٥ٌم ًمٜمٕمرف سمٓمٜمف: وؿمؼ ىمؼمه ُمـ اعمٞم٧م ضمث٦م اؾمتخراج ُمـ سمد

 ح٤م اإلٟم٤ًمن هذا أن شمتّمقروا؟ ُم٤مذا اًمؼمزخ، قم٤ممل إمم اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل ُمـ واٟمت٘مؾ أُمره اٟمتٝمك

 يٗمّٙمر ُمـ وىَمؾ   ظمٞم٤مًٓ  وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م ٕهن٤م احل٘مٞم٘م٦م: هذه ُمٕمل ختٞمٚمقا .. اًم٘مؼم ذم ووع

 وهذا اًمٌدقمل اًمتٚم٘ملم أو اًمنمقمل اًمتٚم٘ملم وًُمّ٘مـ اًم٘مؼم، ذم ُوِوع ح٤م اعمٞم٧م هذا ومٞمٝم٤م،

 ُم٤م ٟمٌٞمؽ؟ ُمـ رسمؽ؟ ُمـ وم٠ًمٓك ضم٤مءاك إذا اًمِمديد، إؾمػ ُمع اًمٞمقم ي٘مع ُم٤م أيمثر

 وؾم٠مٓه وٟمٙمػم ُمٜمٙمر اعمٚمٙم٤من ضم٤مءه وومٕمالً  آظمره، إمم ويمذا يمذا وم٘مؾ.. آظمره إمم ديٜمؽ؟

 قمـ ايمِمٗمقا  ىم٤مل اًمنمقمل، اًمٓمٌٞم٥م ضم٤مء ؾم٘مط، ُم٤مذا؟ وإُم٤م ٟمجح إُم٤م اجلقاب، وأقمٓمك

 اًمٓمٌٞم٥م وطمٙمؿ وذطمقه، اعمنمطم٦م قمغم وووٕمقه وأظمذوه اعمٞم٧م قمـ يمِمٗمقا  اعمٞم٧م

 ي٠متٞم٤مٟمف ٓ ـمٌٕم٤مً  وي٠ًمٟٓمف؟ اعمٚمٙم٤من ي٠متٞمف هؾ ىمؼمه، إمم وُأقمٞمد هيٛمٜم٤م، ُم٤م سمٌمء اًمنمقمل

 إًمٞمف ُيٕم٤مد ومٚمـ ؾم١مال ضم٤مءه اًمؼمزخ قم٤ممل دظمؾ قمٜمدُم٤م هق ٕنف ح٤مذا؟ وي٠ًمٟٓمف، اعمٚمٙم٤من

 .ؾم١مال

 اًمؼمزخ، قم٤ممل إمم اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل ُمـ اٟمت٘مؾ أن سمٕمد اعمٞم٧م هذا قمغم اقمتداء هذا: إذاً  

 .أظمرة وقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل: اًمٕم٤معملم سملم قم٤ممل وهق

 سمٓمـ ؿمؼ يتٓمٚم٥م رء يمؾ شمِمٛمؾ ىم٤مقمدة، هذه أن إمم شمتٜمٌٝمقا  أن جي٥م ومٚمذًمؽ 

 هٜم٤م، أظمرى أؿمٞم٤مء أدري ُم٤م ُمـ ىمٚم٥م، ُمـ يمِْٚمٞم٦م، ُمـ يم٤من إن سمف واًمتٛمثٞمؾ اعمٞم٧م

 .جيقز ٓ ومٝمذا يم٤من، رء وأيُّ .. ُمخ قمّم٥م،

ًتٓمٞمع ٓ رؾمٛمل، ىم٤مٟمقين أُمر سم٠مهه اعمٞم٧م إظمراج: ُمداظمٚم٦م  [.ذًمؽ] رد اعمٞم٧م أهؾ ي

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك صم٤مين سمح٨م هذا :اًمِمٞمخ

 .صم٤مين واطمد: ُمداظمٚم٦م

 ورأجف: وسم٤مضمتٝم٤مده سمحًٌف ويُمٌؾ  أن، ٟمًٕمك ٟمحـ إذا سمٛمٕمٜمك صم٤مين، هذا :اًمِمٞمخ
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 .اإلؾمالُمل احلٙمؿ وإىم٤مُم٦م اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع ًمتح٘مٞمؼ

 ُمٜمثقرًا، ه٤ٌمء شمذه٥م ُمٜمٝم٤م يمثػماً  أن ٟمٕمرف اًمٙمٚمامت، هبذه ٟمتٙمٚمؿ قمٜمدُم٤م ومٜمحـ 

 .اًمدوًم٦م سمٞمد هل وإٟمام شمٜمٗمٞمذه٤م، ٟمٛمٚمؽ ٓ ٕنٜم٤م ح٤مذا؟

 يٙمقن ومٝمؾ طم٘م٤ًم، اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م إذا ومٞمام إُم٦م هق ٟمتٙمٚمؿ طمٞمٜمام ًمٙمـ 

 يرد ٓ وًمذًمؽ ٓ، اجلقاب ىم٤مئٛم٦م؟ اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م يقم ذم اًمنمقمل اًمٓمٌٞم٥م هذا

 .اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمٚمٞمٜم٤م

 (33:  26: 25/   125/  واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  43: 42/   125/  واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  43: 43/   125/  واًمٜمقر اهلدى) 

 واألظضاء افدم كؼؾ حؽؿ

 اًمدم ٟم٘مؾ سم٠مؾمٚمقب اعمرى ُمٕم٤مجل٦م ـمري٘م٦م أج٤مُمٜم٤م ذم شمؼمز وي٘مقل أخ ي٠ًمل :اًم٤ًمئؾ

 طمٞم٤مً  ىمٚم٤ٌم إُمر يتٓمٚم٥م اًم٘مٚم٥م ٟم٘مؾ طم٤مًم٦م وذم ،اًم٘مٚم٥م أو اًمٙمٚمٞم٦م ٟم٘مؾ ُمثؾ إقمْم٤مء أو

 ؟ذًمؽ ذم اًمنمقمل احلٙمؿ ومام طم٤مًمتف ُمـ آـم٤ٌمء يئس ممـ اًم٘مٚم٥م ي١مظمذ

 ؟ىمٚمٌف ي٠مظمذ إٟم٤ًمن ي٘متؾ يٕمٜمل يمٞمػ[ شمقوٞمح إمم] سمح٤مضم٦م ؾم١مال هذا هق :اًمِمٞمخ

  أو اعمخ ذسمذسم٤مت ُمثال[ شمقىمػ] إـم٤ٌمء قمٜمد أؾمت٤مذ ي٤م يؽمضمح قمٜمدُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمف يرومٕمقا  أهنؿ اعمتِمٗمٞم٤مت سمٕمض ذم حيدث ُم٤م هذا ذًمؽ همػم أو اًم٘مٚم٥م ٟمٌْم٤مت

 ؟ووم٤مشمف إمم    ومٞم١مدي ذًمؽ همػم أو اإلٟمٕم٤مش أضمٝمزة

 آظمر إمم ؿمخص ُمـ قمْمق ًمٜم٘مؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمروف رأجل أن٤م طم٤مل يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ  

ر سم٤مب ُمـ ومٝمق طمٞم٤مً  يم٤من نوإ ،اًمتٛمثٞمؾ سم٤مب ُمـ ومٝمق ُمٞمت٤م يم٤من إن ٕنف  ،سم٤مًمٜمٗمس اإلضا

 .ضم٤مئزا  أراه ومال اًمٜم٘مؾ يم٤من ّمقرشملماًم ُمـ أي ومٗمل

 ذقم٤م حمرم أجْم٤م أنف إٓ أقمت٘مد ومام أظمػما  ووح٧م اًمتل اًمٖمري٦ٌم اًمّمقرة هذه أُم٤م 
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 وًمق طمل اًمنمع طمٙمؿ ذم يٕمتؼم يزال ٓ ؿمخص ذم اًم٘متؾ قمٛمٚمٞم٦م إضمراء ُمـ ومٞمف ح٤م

 جيقز سمحٞم٨م ذقم٤م ُمقشمف يتح٘مؼ طمتك آٟمتٔم٤مر ومٕمٚمٞمف اعمٞم٧م طمٙمؿ ذم أنف إـم٤ٌمء طمٙمؿ

 .ٟمٕمؿ يم٤مًم٘متؾ ومٞمٕمتؼم ذًمؽ وىمٌؾ أُم٤م ،ىمؼمه ذم يدومـ أن

 اًمدم هق وم٢مٟمام ٟمج٤ًم يم٤من وإن اًمدم ٕن ؿمئ ذًمؽ ذم أرى ومال اًمدم ٟم٘مؾ أُم٤م 

 سمدن داظمؾ ُمـ ُم٤ٌمذة يٜم٘مؾ أن أُم٤م واح٤مدة اهلقاء طمٞمز ذم دظمؾ اًمذي وهق اعمًٗمقح

 أن ديٜمٝمام اًمِمخّم٤من شم٤ٌميـ وًمق ؿمئ ذًمؽ ذم أرى ومال أظمر اًمٌدن إمم اًمدم ص٤مطم٥م

 .ؿمئ ذًمؽ ذم أرى ٓ يم٤مومرا  وأظمر ُمًٚمام ُمًٚمؿ أطمدمه٤م يٙمقن

 ؟جيقز ُم٘م٤مسمؾ أظمذ إذا ؟أؾمت٤مذي اًمدم سم٤مقمقا  إذا :ُمداظمٚم٦م  

 . اًمدم سمٞمع قمـ هنك !اًمدم ُم٘م٤مسمؾ :اًمِمٞمخ  

  (..: 11:  19/  28/ واًمٜمقر اهلدى)

 افدم كؼؾ حؽؿ

 هذه هؾ ٟمجس، اًمدم ٕن جيقز: ٓ اًمدم ٟم٘مؾ إن ىم٤مل اًمٜم٤مس سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح٦م؟ اًمٗمتقى

 إمم وظمروضمف اًمٌدن، ُمـ اٟمٗمّم٤مًمف سمٕمد إٓ اًمدم سمٜمج٤مؾم٦م حيٙمؿ ٓ ٕنف ٓ: :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ ذم ٟمرى ومام اًمٕمرق، إمم اًمٕمرق ُمـ ُم٤ٌمذة اًمٞمقم اعمٕمروف هق يمام ٟم٘مؾ وم٢مذا اهلقاء،

 أنف قمٜمدٟم٤م واًمراضمح أُم٤م ٟمجس، هق اعمًٚمؿ ُمـ اعمًٗمقح اًمدم سم٠من ىمٞمؾ إذا هذا سم٠مؾم٤ًم،

 إنّم٤مري ذًمؽ ىمّم٦م وسمدًمٞمؾ ضمراطم٤مهتؿ، ذم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ صالة سمدًمٞمؾ ـم٤مهر

راً  اعمنميملم ُمـ [أطمد] رُم٤مه اًمذي  ذم ُمًتٛمر وهق ؾم٤مىمف ُمـ اًمدُم٤مء ؾم٤مًم٧م طمتك ُمرا

 قمغم حيٛمٚمف سم٤مًمذي ُمٜمف اًمدم ظمروج يٙمـ ومٚمؿ ُمٕمرووم٦م، اًم٘مّم٦م هذه ي٘مٓمٕمٝم٤م، مل صالشمف

 .اًمقوقء إوم٤ًمد أو اًمّمالة إسمٓم٤مل

 .اًمدم ظمرج ًمق طمتك ؾمٕم٦م ومٞمف إُمر: وم٢مذاً 

  (33:  21: 33/ 438/ واًمٜمقر اهلدى)
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 بافدم؟ فؾـكاين افتزع جيقز هؾ

ين اًمتؼمع جيقز هؾ :اًم١ًمال  سم٤مًمدم؟ ًمٚمٜمٍما

 ًمٚمٜمٍماين؟ اعمًٚمؿ سم٤مًمدم اًمتؼمع :اًمِمٞمخ

ين ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م  .دم إمم سمح٤مضم٦م ٟمٍما

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمدم؟ ًمف أتؼمع أن جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 وسمٞمٜمف؟ سمٞمٜمؽ وصداىم٦م ُمقدة هٜم٤مك هؾ :اًمِمٞمخ

 ُمقدة؟ هٜم٤مك يٙمقن ٓزم هؾ. ـمٌٕم٤مً  ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذا اإلؾمالم، ٟمحق ضمذسمف سم٘مّمد وسمٞمٜمف سمٞمٜمؽ ُمقدة ذم يٙمقن ٓزم ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 .ومال وإٓ سمٞمجقز اًم٘مّمد هبذا يم٤من

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 .آُملم :اًمِمٞمخ

 (33:  37: 38/ 151/ واًمٜمقر اهلدى) 

ع حؽؿ  بافدم فؾـكاين افتزُّ

ين اًمتؼمع جيقز هؾ :اًم١ًمال  سم٤مًمدم؟ ًمٚمٜمٍما

ع :اًمِمٞمخ  ًمٚمٜمٍماين؟ اعمًٚمؿ سم٤مًمدم اًمَتؼَمُّ

ين ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م  .دم إمم سمح٤مضم٦م ٟمٍما

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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474 

ع أن جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م  سم٤مًمدم؟ ًمف أتؼََمّ

 وسمٞمٜمف؟ سمٞمٜمؽ وصداىم٦م َُمَقّدة هٜم٤مك هؾ :اًمِمٞمخ

 ُمقدة؟ هٜم٤مك يٙمقن ٓزم هؾ. ـمٌٕم٤مً  ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذا اإلؾمالم، ٟمحق ضمذسمف سم٘مّمد وسمٞمٜمف، سمٞمٜمؽ ُمقدة ذم يٙمقن ٓزم ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 .ومال وإٓ سمٞمجقز اًم٘مّمد هبذا يم٤من

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 (33:  37: 38/ 151/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فإلكسان احلققان مـ ظضق أخذ حؽؿ

ٜمل قمغم يردوه٤م طمٞمقاٟم٤مت أقمْم٤مء ُمـ اًمٌٕمض ي٠مظمذون :ُمداظمٚم٦م  ذًمؽ؟ جيقز هؾ آدم، اًم

ًٟم٤م يم٤من إذا واهلل :اًمِمٞمخ  ُمثاًل، واًمٙمٚم٥م يم٤مخلٜمزير ًمٞمس: أوًٓ  أهٚمًٞم٤م يٕمٜمل طمٞمقا

 وإٓ ُمٞمت٦م هق هؾ اًمٕمٛمؾ، ٟمققمٞم٦م ٟمِمقف أن سمنمط سمس سم٤مجلقاز، ي٘م٤مل أن ممٙمـ ومٛمٌدئٞم٤مً 

 .اًمتٗمٙمػم ُمـ رء إمم حتت٤مج إيش، وإٓ طمٞم٦م

 (33:  54: 18/   125/  واًمٜمقر اهلدى)

 األظضاء بلحد بافتزع افقصقة حؽؿ

 يم٠مُمث٤مل ضمًٛمف، أقمْم٤مء سم٠مطمد يتؼمع أن شمقرم إذا رضمؾ ويصأ يم٤من إذا :اعمٚم٘مل

 .طم٤مًمٞم٤مً  سم٤مًم٘مرٟمٞم٦م يتؼمقمقن اًمذيـ

 .ٟمٕمؿ يأ :اًمِمٞمخ

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اإلضم٤مسم٦م :اعمٚم٘مل

 وطمرُم٦م اعمٞم٧م، قمغم اقمتداء ومٞمف ٕنف اًمتؼمع: هذا ضمقاز ٟمٕمت٘مد ٓ ٟمحـ :اًمِمٞمخ
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 اعمًٚمؿ شمٜمٝمك أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وًمذًمؽ طمٞم٤ًم، يم٤من ًمق يمام ىم٤مئٛم٦م شمزال ٓ اعمًٚمؿ اعمٞم٧م

 قمٚمٞمف- وم٘م٤مل ؿمديد وقمٞمد ضم٤مء سمؾ قمٚمٞمف، جيٚمس أن وقمـ اعمًٚمؿ، ىمؼم يٓم٠م أن قمـ

 وإٓ اًمٕم٘مقسم٦م، طمٞم٨م ُمـ أي شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن» :-واًمًالم اًمّمالة

 احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ضمًده، ذم ي٘مع رء سم٠مي حيس ٓ يٛمقت أن سمٕمد اعمٞم٧م

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ؾم١مال يرد ُم٤م يمثػماً  طمٞم٤ًم، يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ ومٙمن اًمنمقمل،

: ًمف ومٜم٘مقل اعمقشمك، ضمث٨م طم٤ًمب قمغم ًمٞمتٕمٚمٛمقا  شمنمحيٞم٦م ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت جيرون أهنؿ

 يمثػمة أطم٤مدي٨م إمم سم٤مإلو٤موم٦م ،شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن» :ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ٓ:

 ىمتٚمف ُم٤م إذا سم٤مًمٙم٤مومر اًمتٛمثٞمؾ جيقز ٓ اًمٙم٤مومر، طمتك سم٤معمٞم٧م اعمثٚم٦م قمـ اعمثٚم٦م، قمـ شمٜمٝمك

 ٓ ومٝمذا آظمره، إمم أقمْم٤مؤه أنٗمف آذاٟمف ي٘مٓمع يِمقه جيل أُم٤م أُمره، اٟمتٝمك ىمتٚمف اعمًٚمؿ،

 ًمٚمٓمٌٞم٥م سمد ٓ يم٤من إذا: ومٜم٘مقل اعمًٚمؿ، قمـ ومْمالً  اًمٙم٤مومر، اعمٞم٧م هلذا طمرُم٦م جيقز

 وذًمؽ اعمًٚمٛملم: ضمث٨م قمـ ومٚمٞمٌتٕمد اعمقشمك، ضمث٨م طم٤ًمب قمغم يتٛمرن أن ُمـ اعمًٚمؿ

 اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن شاعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :صحٞمح٦م رواي٦م ذم ضم٤مء ٕنف

 أن اًمتنميح ذم ًمٚمتٛمرن جم٤مل هٜم٤مك يم٤من إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م طمتك ،شطمٞم٤مً  يمٙمنه»

 إُمقات ضمث٨م قمـ آسمتٕم٤مد يٜمٌٖمل -أجْم٤مً - احلٞمقاٟم٤مت ضمث٨م قمغم اًمتٛمرن هذا جيري

 قمـ هنك -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمٜمٌل أن ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرت ح٤م اعمًٚمٛملم قمـ ومْمالً  اًمٙمٗم٤مر

 .شمٗمْمؾ. قمٜمف ؾم٠مخ٧م اًمذي اًم١ًمال ضمقاب هق هذا اًمتٛمثٞمؾ،

 (33:  24:  17/ 678/واًمٜمقر اهلدى)

 األظضاء كؼؾ حؽؿ

 .إقمْم٤مء ٟم٘مؾ ضمقاز قمدم ذم ومتقى ًمِمٞمخٜم٤م ؾمٛمٕم٧م :ُمداظمٚم٦م

 سم٤محلل إُم٤م متثٞمؾ ومٞمف إقمْم٤مء ٟم٘مؾ ٕن آظمر: جم٤مل ًمف هذا ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ هذا أضمؾ ومٛمـ قمْمقه، ُمٜمف اعمٖمتّم٥م سم٤معمٞم٧م أو اعمتٓمقع

 اًمدم يم٤من ٕين اعم٠ًمخ٦م: هذه قمغم اًمْمقء إًم٘م٤مء ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أريد يمٜم٧م :ُمداظمٚم٦م
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 ٟم٘مؾ ضمقاز وقمدم اًمدم، ٟم٘مؾ ضمقاز سملم اًمٗمرق وُم٤م سمٞمٜمٝمام، يًقى وهؾ ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ـمريؼ

 ٟم٘مؾ؟ يمالمه٤م أن ُمع إقمْم٤مء،

 ومٙمقن رسم٤م، وسمٕمْمف ضم٤مئز وسمٕمْمف سمٞمع، ويمالمه٤م ٟم٘مؾ، يمالمه٤م صحٞمح :اًمِمٞمخ

 يٜمت٘مؾ ورضمؾ ٟم٘مؾ، وهذا ٟم٘مؾ ومٝمذا اعم٤ٌمح، اًمٌٞمع طمٙمؿ يٕمٓمل ٓ اًمٌٞمع، ذم اؿمؽمك اًمرسم٤م

 ُم٤م ضمزء ذم آؿمؽماك يي ٓ ىمد ُمنموع، همػم سمٓمريؼ يٜمت٘مؾ وآظمر ُمنموع، سمٓمريؼ

 سم٠من ىمٚم٧م وم٘مد اعمثٚم٦م، هل إٟمام آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت يمام اًمٕمٚم٦م ٕن اًمٜم٘مؾ: ذم آؿمؽماك يمٝمذا

 ٓ ُمٜمف اهمتّم٤مسمف ومٝمق اعمٞم٧م ُمـ وٟم٘مٚمف سمف، ُمثٚم٦م هق سمف اعمتؼمع احلل ُمـ اًمٕمْمق ٟم٘مؾ

 .وذاك هذا سملم ومِمت٤من جيقز،

 اعمثٚم٦م؟ وم٠مجـ اًمٙمغم، ؾمٞمٜم٘مؾ واطمد ًمق ُمثالً  ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اعمثٚم٦م ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 اعمقوقع قمغم أدرت أن٤م إقمْم٤مء ٟم٘مؾ أن٧م ىمٚم٧م ح٤م ضمقاب، ؾم١مال ًمٙمؾ :اًمِمٞمخ

 هٜم٤مك ٟم٘مقل ُمثاًل، اًمٙمٚمٞم٦م سمٜم٘مؾ وحتدده اًم١ًمال حتٍم أن٧م سمٞمٜمام ُمثٚم٦م، ومٞمف ُم٤م قمغم

 سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م وإٟمام قمٌث٤ًم، يمٚمٞمتلم ًمإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ ُم٤م وضمؾ قمز اهلل إن أظمرى سمٓمري٘م٦م

 ومٛمـ يمٚمٞمتٞمف، سم٢مطمدى اًمرضمؾ شمٓمقع ومٚمق همػمهؿ، ُمـ أيمثر ذًمؽ يٕمرومقن وإـم٤ٌمء

 ومت٘مقم ٚمتٕمٓمؾ،ًم إظمرى اًمٙمٚمٞم٦م شمتٕمرض ىمد ٕنف ًمٚمٝمالك: طمٞم٤مشمف يٕمرض أن اعمٛمٙمـ

 ومروٜم٤م ًمق مت٤مُم٤مً  جيقز ٓ يمام جيقز ومال وًمذًمؽ قمٜمٝم٤م، سمديالً  هب٤م شمؼمع اًمتل إومم اًمٙمٚمٞم٦م

 هٜم٤م أوًٓ  يدظمؾ ؿمؽ سمال ومٝمذا سم٤مهظ، سمثٛمـ وًمق يديف سم٢مطمدى ومٞمتؼمع يدان، ًمف إٟم٤ًمٟم٤مً 

 وٟمحـ اًمٙمٚمٞمتلم، سم٢مطمدى اًمتؼمع شمِمٛمؾ اًمٕمٚم٦م وهذه اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ذم وصم٤مٟمٞم٤مً  اعمثٚم٦م، ذم

ٟمٜم٤م ُمـ ًمٙمثػم ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م ُمـ ٟمٕمٚمؿ  قمغم أنتؿ هؾ ؾم٠مخٜم٤مهؿ طمٞمٜمام اعم١مُمٜملم إـم٤ٌمء إظمقا

 قمغم جيروٟمف دىمٞمؼ ومحص سمٕمد اؾمت٠مصٚمتؿ أنتؿ ومٝم٤م اًم٤ٌمىمٞم٦م، اًمٙمٚمٞم٦م عمًت٘مٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٚمؿ

 هؾ إطمدامه٤م، اؾمت٠مصٚمتؿ أنتؿ ومٝم٤م ؾمٚمٞمٛمتلم، شمٙمقٟم٤م أن ويِمؽمـمقن اًمٙمٚمٞمتلم، ُمـ يمؾ

 ذم ًمت٘مّمػم أو ًمٗم٤ًمد شمتٕمرض أن يٛمٙمـ ٓ إظمرى اًمٙمٚمٞم٦م أن ُمـ اـمٛمئٜم٤من قمغم أنتؿ

: ىم٤مًمقا  اهلالك، أو اًمير ُمـ ًمٌمء ص٤مطمٌٝم٤م يٕمرض ىمد اًمت٘مّمػم هذا سمقفمٞمٗمتٝم٤م اًم٘مٞم٤مم

 أذن وم٢مذا ؾمٚمٞمٛمت٤من، اًمٙمٚمٞمت٤من ه٤مشم٤من: ومٜم٘مقل أن اًمٔم٤مهر هق سمام ٟمحٙمؿ ٟمحـ ٓ،

 رء اًم٤ٌمىمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يٕمرض أن جيقز أنف أُم٤م ومٕمٚمٜم٤م، إطمدامه٤م ٟمًت٠مصؾ سم٠من ص٤مطمٌٝمام
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 ٟمًتٓمٞمع وٓ ي٘مع، ىمد أُمر أنف أو داومع، ُمـ ًمف ُم٤م واىمع، أُمر ومٝمذا اًمٗم٤ًمد أو اًمتٕمٓمؾ ُمـ

 .وىمققمف قمدم ٟمْمٛمـ أن

 ٓ سم٤مًمٖم٦م فم٤مهرة طمٙمٛم٦م هق يمٚمٞمتلم ظمٚم٘مف ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومحٙمٛم٦م ذًمؽ وقمغم

 قمغم سم٢مطمدامه٤م يتٗمْمؾ أن ئمـ أن هبام قمٚمٞمف اهلل شمٗمْمؾ اًمذي اإلٟم٤ًمن هلذا جيقز

 .إظمرى طم٤ًمب

 أن إُم٤م إقمْم٤مء ُمـ سمٕمْمق اًمتؼمع أن اًمٙمالم وظمالص٦م سمف، اهلل ٟمديـ اًمذي هذا

 ومٗمٞمٝم٤م يم٤مًمٙمٚمٞم٦م سم٤مـمٜم٦م شمٙمقن أن وإُم٤م اهلل، خلٚمؼ واًمتٖمٞمػم اعمثٚم٦م قمٚمت٤من ومٗمٞمف فم٤مهراً  يٙمقن

 ىمد أنف ذًمؽ إمم ويْمؿ ضمٝم٦م، ُمـ وضمؾ قمز اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم وهل اًمقاطمدة اًمٕمٚم٦م

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ إىمؾ قمغم اًمير أو ًمٚمٝمالك ٟمٗمًف يٕمرض

 حيت٤مج اسمٜمل ُمثالً  وىم٤مل أوص ًمق هذا ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ًمٚمٛمٞم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 وأقمٓمقه اًمٕمْمق هذا وم٤مٟمتزقمقا  ُم٧م أن٤م وم٢مذا إؿمٞم٤مء، هذه إمم أو يمٌد إمم أو يمٚمٞم٦م إمم

 ..ذًمؽ ٟمحق أو ُمروف ُمـ يِمٗمك طمتك ًمقًمدي

 ٓ وسم٤مـمٚم٦م ضم٤مئرة وصٞم٦م إهن٤م ٟم٘مقل أن وظمالصتف ؾمٌؼ، مم٤م اجلقاب يٗمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 ُم٤م سمدٟمف ذم شمٗمٕمٚمقا  ٓ أو اومٕمٚمقا  ي٘مقل أن يٛمٚمؽ ٓ ُم٤مت إذا اعمٞم٧م ٕن شمٜمٗمٞمذه٤م: جيقز

 اعمٞم٧م هٜم٤م أنف صحٞمح آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمام ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٤مً  سمف يقيص ُم٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م يِم٤مء،

 ضمثتف قمـ يٙمِمػ أن ىمؼمه ذم ووع ىمد يم٤من إن يتٓمٚم٥م ذًمؽ أخٞمس وًمٙمـ يتير، ٓ

 هل اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٝمذه ضمراطم٦م، قمٛمٚمٞم٦م ًمف دمرى أن ىمؼمه ذم سمٕمد يدومـ مل يم٤من وإن

 .اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ سمف سم٤مًمتؼمع أوص ُم٤م ُمٜمف يًت٠مصٚمقا  ًمٙمل سم٤معمٞم٧م: اعمثٚم٦م ُمـ

 ومٞم٘مقًمقن أضمر، رـم٦ٌم يمٌدة يمؾ ذم ًمؽ وي٘مقًمقن احلل، ؾمتحٞمل ًمٙمٜمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 أو آظمر، رضمؾ سمف ؾمٜمحٞمل اًمدود ؾمٞم٠ميمٚمف ٕنف اًمٕمْمق هذا إًمٞمف ٟم٘مٚمٜم٤م ًمق اإلٟم٤ًمن هذا

 .إطمٞم٤مئف ذم ٟمت٥ًٌم

 ومقصٗمقك، اؾمتْمٕمٗمقك: ىم٤مل ُمـ ىمقل يرد وهٜم٤م ي٘مقًمقن، هٙمذا ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .إؾمد ؿمٌؾ ًمؽ وصٗمقا  هال
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 ُمـ ومٝمق اعمثٚم٦م قمـ هنك طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اعمٞم٧م، قمغم اًمتًٚمط جيقز ُم٤م

م ومٜم٘مقل ٟمحـ أُم٤م قم٤مُم٦م، سمّمقرة اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اإلٟم٤ًمن إيمرام سم٤مب  قمغم اعم١مُمـ إيمرا

 اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ اجلقاب ظمت٤مم ًمٕمٚمف وهذا اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد سمف، يٛمثؾ أن

 .شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 وًمٞمٙمـ أقمْم٤مئف ُمـ رء ٓؾمتئّم٤مل ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ومٞمف ٟمٕمٛمؾ أن جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 ..آظمر هذا. اًمٙمٚمٞم٦م

... شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ويمنه اًمٕمٔمؿ دق أم قمٚمٞمٝم٤م، اهلل ظمٚم٘مف اًمتل اهلٞمئ٦م قمـ يمنه اعم٘مّمقد ومٝمؾ اًمٕمٔمؿ،

 ومٕماًل؟

 ًمٜم٤م ضم٤مز إذا يٕمٜمل احلدي٨م، ذم ضم٤مء ٤ممم أيمثر ومٜم٘مقل ٟمحـ ٟمتقؾمع ٓ نه،يم :اًمِمٞمخ

ً، ًمٞمس ومٝمذا هٜم٤م، إمم هٜم٤م ُمـ اًم٤ًمق قمٔمؿ ٟمٜم٘مؾ أن  إمم إُمر اوٓمر إذا وًمٙمـ يمنا

 وإقمّم٤مب اًمٌٓمـ وي٘مٓمع اًمًٙملم ي٠مظمذ وم٤مًمذي اًمٙمن، هق ومٝمذا ىمًٛملم ضمٕمٚمف

 سم٤مًمٙمن ؿمٌٞمف وأنف ُمثٚم٦م أوًٓ  أنف ؿمؽ ٓ ومٝمذا اًمٙمٚمٞم٦م، ُمٙم٤من إمم يّمؾ ذًمؽ وٟمحق

 اعمقوقع اعمٞم٧م ُمقوقع قم٤مًم٩م ُم٤م أول قم٤مًم٩م احلدي٨م سم٠من قمٚمامً  احلدي٨م ذم ذيمر اًمذي

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٞمقم أُم٤م ًمٚمٙمن، قمٔم٤مُمف ُمـ رء شمٕمريض وقمدم سمف اًمٕمٜم٤مي٦م ومٞمج٥م ىمؼمه، ذم

 وٟمحق واًمتنميح اًمٌٓمـ ومتح سمٓمري٘م٦م اًم٘مؼم ذم يقوع أن ىمٌؾ قمٚمٞمف يتًٚمٓمقن اعمٞم٧م أن

 ..ذًمؽ

 أجْم٤ًم؟ اجلث٦م شمنميح متٜمع أنؽ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اجلقاب ُمـ ئمٝمر :ُمداظمٚم٦م

 وقمغم أوًٓ، اًمٙم٤مومر اًمٜمٔم٤مم قمغم ىم٤مئؿ اًمتنميح هذا أن وسمخ٤مص٦م يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 سم٤مؾمتٙمِم٤مف قمٜمده٤م يقىمػ اًمتل اًمنمقمٞم٦م وإؾم٤ٌمب اًمقؾم٤مئؾ قمغم آقمتامد قمدم

 اجل٤مين، ُمٕمروم٦م اًمتنميح ؾمٛمٞمتف اًمذي هذا صمٛمرة أن ذًمؽ إمم يْم٤مف صمؿ اًم٘متؾ، أؾم٤ٌمب

 اًمتنميح؟ هذا وم٤مئدة ومام قمٚمٞمف، اهلل طمٙمؿ ي٘مٞمٛمقا  مل اجل٤مين ُمٕمروم٦م إمم وصٚمقا  ُم٤م إذا صمؿ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 .ضمقايب واوح :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم يتٕمٚمٛمقن ٟمٗمًٝمؿ ًمٚمٓمٚم٦ٌم اًمتنميح اعم٘مّمقد ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ..اجلراطمٞم٦م

 .ًمتٚمؽ ُم٘مدُم٦م هذه ٕن اجلقاب، قمـ أبٕمد هذا :اًمِمٞمخ

 .ممٜمققمت٤من اًمّمقرشم٤من إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

  (33:  24: 35/ 438/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  13: 21/ 438/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  13: 22/ 438/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (33:  14: 43/ 438/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بصػة األظضاء كؼؾ وحؽؿ دماؽًقا، ادقت مـ افؼؾب كؼؾ حؽؿ

 ظامة

 اًمدُم٤مغ ُمقت إـم٤ٌمء ي٘مرر اًمًػم حلقادث إؿمخ٤مص سمٕمض يتٕمرض :اًم٤ًمئؾ

 اًمّمقرة طملم ذم ومٞمتقذم اًمرضمؾ هذا سم٘مٚم٥م إُمر أوًمٞم٤مء ومٞمتؼمقمقا  اًم٘مٚم٥م طمٞم٤مة وسم٘م٤مء

 ؟إظمػمة

 ؟إظمػمة اًمّمقرة ىمٌؾ أظمػماً  ىمٚم٧م ُم٤مذا قمٗمقا  :اًمِمٞمخ

 سم٘مٚم٥م إُمر أوًمٞم٤مء ومٞمتؼمع اًم٘مٚم٥م طمٞم٤مة وسم٘م٤مء اًمدُم٤مغ ُمقت إـم٤ٌمء ي٘مرر :اًم٤ًمئؾ

 أن يٛمٙمـ ٓ طمٞم٤مشمف سم٠منف ي٘مرون ًمألـم٤ٌمء اًمدُم٤مغ سمٛمقت ي٘مر هق اًمذي اًمرضمؾ هذا

 يًت٠مصؾ ومٓمٌٕم٤م آظمر ُمريض آظمر اًم٘مٚم٥م ُمريض رضمؾ إمم سم٘مٚمٌف ومٞمتؼمقمقن شمًتٛمر

 طم٤مًم٦م أو اعمريض ذًمؽ طمٞم٤مة ومتٜمتٝمل اًمدُم٤مغ ُمقت طم٤مل اًم٘مٚم٥م طمٞم٤مة طم٤مل اًم٘مٚم٥م

 ُمقشمف سمٕمد ضمًٛمف أقمْم٤مء سمٕمض سم٠مظمذ يقيص اًمٌٕمض إظمرى اًمّمقرة اًمِمخص
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 ؟ظمػم اهلل ضمزايمؿ اًمّمقرشملم ذم اًمنمقمل احلٙمؿ ُمثال يم٤مًم٘مرٟمٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٤مً  ُمقشم٤م

 سمٕمد أو اعمقت ىمٌؾ ؾمقاء اًمتٍمف أنقاع ُمـ ٟمقع أي ٟمرى ُم٤م ٟمحـ ٓ :اًمِمٞمخ

 سم٠من يقيص أن جيقز وٓ أقمْم٤مئف ُمـ سمٌمء يتؼمع أن احلل ًمٚمٛمًٚمؿ ٓ جيقز ٓ اعمقت

 ذم ٕن واوح وم٤مُٕمر ٤مطمٞمًّ  يم٤من إذا أُم٤م جيقز ٓ ذًمؽ يمؾ ووم٤مشمف سمٕمد ويمذا يمذا ُمٜمف ي٠مظمذ

ر ذًمؽ ر وٓ ضر ٓ ي٘مقل يم٤من  ط  واًمرؾمقل سمٜمٗمًف إضا  أن جيقز ٓ يمام أي ضا

 أبدأ اًمّمدىم٦م سم٤مب ذم  اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام سمؾ سمٜمٗمًؽ شمي أن جيقز ٓ سمٖمػمك شمي

 إمم وحتًـ ٟمٗمًؽ شمٜمًك أن يٜمٌٖمل ومام ،شمٕمقل ٓ ُمـ قمـ ومْمال شمٕمقل سمٛمـ صمؿ سمٜمٗمًؽ

ر وٓ ضر ومال طمٞم٤م يم٤من إذا هذا ومٝمق ،سمٜمٗمًؽ ومتي همػمك  سمٕمد أوص إذا أُم٤م ،ضا

 اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف سمدًمٞمؾ ًمٙمـ احلٙمؿ ٟمٗمس طمٙمٛمف ومٝمذا اًمدٟمٞمقي٦م طمٞم٤مشمف واٟمتٝم٧م ووم٤مشمف

 ىمرٟمٞم٦م وأظمذ اعمٞم٧م سمٕملم وم٤مًمٚمٕم٥م شطمٞم٤م يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »واًمًالم

 قمٚمٞمف  اًمرؾمقل هنك اًمتل اعمثغم أو اًمتٛمثٞمؾ سم٤مب ُمـ وهق اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ هذا ُمٜمف

 ،اعمٕمريم٦م ؾم٤مطم٤مت ذم ىمتغم ي٘مٕمقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ طمتك اعمًٚمؿ يتٕم٤مـم٤مه٤م أن  اًمًالم

 اًمٜمقع ذاك أو سم٤محلل اعمتٕمٚمؼ اًمٜمقع سم٢مسم٤مطم٦م اًمتقؾمع ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض قمٚمٞمف ومام وًمذًمؽ

 إدًم٦م ُمـ ذيمره ؾمٌؼ ح٤م ُمقاومؼ وهمػم ُمرى همػم شمقؾمع ومٝمذا سم٤معمٞم٧م اعمتٕمٚمؼ

 .اًمنمقمٞم٦م

 (33:  47:  13/ 763/واًمٜمقر اهلدى)

 األظضاء مـ وؽره افؼؾب كؼؾ ظؿؾقات حؽؿ

 إمم احلٞم٤مة  وم٘مد ًمرضمؾ اًم٘مٚم٥م حتقيؾ قمٛمٚمٞم٦م قمـ أوٟم٦م هذه ذم ٟمًٛمع :اًم٤ًمئؾ

 ٟم٘مؾ إذٟمف؟ وسمٖمػم سم٢مذٟمف ضم٤مئزة؟ اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه ومٝمؾ صحٞمح؟ ىمٚم٥م يريد آظمر رضمؾ

 .اًم٘مٚم٥م

 احلل ذم وووٕمف ُمٜمٝم٤م، ٚم٥ماًم٘م واؾمتخراج اعمٞم٧م، ضمث٦م شمنميح يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

  .اًمتنميح  جيقز ٓ ؾمٌؼ، مم٤م يٗمٝمؿ ضمقاب هذا ضمديد، ًم٘مٚم٥م ح٤مضم٦مسم هق اًمذي
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 ُمٞم٧م يم٤من ىمٚم٥م ي٠مظمذوا ُمثاًل، ُمٞم٧م ىمٚم٥م ي٠مظمذوا ُم٤م هؿ شمٕمٚمٞمؼ، :اًم٤ًمئؾ

  يٛمقت؟ أن ىمٌؾ ىمٚمٌف ي٠مظمذوا يٛمقت، أن ىمٌؾ يًٛمقه؟ اًمدُم٤مغ ُمقت سم٤مًمتحٚمٞمؾ،

  .ٟمٕمؿ. وأُمر أنٙمك هذا :اًمِمٞمخ

 اًْمؼِم   قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: سم٤مب ذم يدظمؾ أٓ سمذًمؽ؟ أوص ًمق طمتك :اًم٤ًمئؾ

  ؟﴾َواًمت ْ٘مَقى

 وىمد آظمر، ؾمٌٞمؾ ذم ي٘متؾ سم٠من يقيص واطمد يدظمؾ، يمٞمػ يدظمؾ، ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

  .ـمٌٞم٤مً  ُمٕمٚمقم هق يمام أظمر هذا طمتك يٜمجح ٓ

  عمًٚمؿ؟ يم٤مومر ىمٚم٥م ٟم٘مؾ :اًم٤ًمئؾ

 واًمّمالح اإليامن ُم٘مر هق اًمذي اًم٘مٚم٥م نفٕ يي: ُم٤م احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ هذا :اًمِمٞمخ

ٟمٞم٦م أي٤مت وسمٕمض إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام واًمت٘مقى  هذه سمٛمجرد هق ًمٞمس اًم٘مرآ

 هذه ذم هذا يتقومر وم٘مد وروطمف، سمجًده يمٚمف، اإلٟم٤ًمن هذا طمٞم٤مة أثر هق وإٟمام اعمْمٖم٦م،

 اجلًد صٚمح صٚمح٧م إذا ُمْمٖم٦م، اجلًد ذم وإن أٓ» :قمٜمٝم٤م اًمرؾمقل ىم٤مل اًمتل اعمْمٖم٦م

  .جيقز ٓ أنف: اًمِم٤مهد ،شاًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف، اجلًد ومًد ومًدت وإذا يمٚمف،

 إمم ص٤مًمح رضمؾ ُمـ اًم٘مٚم٥م وٟم٘مؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟ هذه مت٧م إذا وُمٕمؾ؟ وإذا :اًم٤ًمئؾ

  يٙمقن؟ يمٞمػ سم٤مهلل؟ واًمٕمٞم٤مذ ُمْمؾ و٤مل رضمؾ

 يم٤مومر ىمٚم٥م يٕمٜمل يم٤من ؾمقاء اًم٘مٚم٥م إًمٞمف اعمٜم٘مقل طمٞم٤مة ُمـ رء َيتٚمػ ُم٤م :اًمِمٞمخ

  .ىمٚم٧م ُم٤م آٟمٗم٤ًم، قمٜمف ىمٚم٧م هذا اًمٕمٙمس، أو ُم١مُمـ، إمم

  ؟أوص ًمق أو سمٌٍمه أوص ًمق أم سم٤مًم٘مٚم٥م ظم٤مص هذا هؾ :اًم٤ًمئؾ

  .قم٤مم يمٚمف، :اًمِمٞمخ

 شمؼمع طمل؟ زال ُم٤م وهق يمٚمٞم٦م يٜم٘مؾ اًمٜم٤مس سمٕمض أن: أؾمت٤مذ ي٤م ىمْمٞم٦م هٜم٤مك :اًم٤ًمئؾ

  أو؟ ًم٘مريٌف
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  .اًمٙمالم ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

  ٟمزقمٝم٤م؟ إذا يٛمقت ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 يمٚمٞم٦م سمدل تلمٞميمٚم ظمٚمؼ ورسمٜم٤م ُمْمٛمقٟم٦م، ُمش ىمْمٞم٦م هذه يٛمقت، ىمد :اًمِمٞمخ

 سمٕمض أن شمًٛمٕمقن وًمذًمؽ اطمتٞم٤مـم٤ًم، ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ وإٟمام قمٌث٤ًم، ذًمؽ ظمٚمؼ ُم٤م واطمدة،

  .واطمدة يمٚمٞم٦م قمغم يٕمٞمِمقا  اًمٜم٤مس

 يم٤من ط اًمٜمٌل ُمع اًمٖمزوات أطمد ذم قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ـمٚمح٦م أبق :اًم٤ًمئؾ

 قمـ ط اًمرؾمقل آصمر إيث٤مر، هذا: ومٞم٘مقًمقن ،ط اهلل رؾمقل أضمؾ ُمـ سمٜمٗمًف يْمحل

 قمٞمٜمف أو أظمر، يمٚمٞمتف اإلٟم٤ًمن يقصمر أن اإليث٤مر هذا يّمح أٓ سمٜمٗمًف؟ ووحك ٟمٗمًف،

  ـمٚمح٦م؟ أبق ومٕمؾ يمام يٕمٜمل، اإليث٤مر سم٤مب ُمـ يمذا، أو يٛمقت سمدو إذا

 .ٓ :اًمِمٞمخ

  !ٟمٌل؟ اًمرؾمقل سمٕمد وهؾ أصح٤مسمف، أطمد وسملم اًمرؾمقل سملم هذه: أوًٓ 

  .ٓ :اًم٤ًمئؾ

 وآظمر اًمرؾمقل ُمـ ىمري٥م واطمد ٟمجٞم٥م سمدٟم٤م اًم٘مٞم٤مس، ضم٤مز ًمق ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ ُمع اًمّمقرة، ذًمؽ قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  دمقز هذه اًمّمقرة: ٟم٘مقل ـمٚمح٦م، أبق ُمـ ىمري٥م

 سم٤مب ُمـ ىمٞم٤مس هذا إدسم٤مء اًمٔمروم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض ي٘مقل يمام هذا، اًم٘مٞم٤مس ٟمققمل ؿمق

 أنؽ ٓؾمٞمام صمؿ اًم٘مٞم٤مس، هذا ؿمق اًمٗم٤مرق، ُمع ىمٞم٤مس اعمالئٙم٦م، قمغم احلداديـ ىمٞم٤مس

 ٓ، أبدًا، اإليث٤مر سم٤مب ُمـ ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م يٌح٨م اًمذي إُمثٚم٦م هذه أنف ضمٞمداً  شمٕمرف

ء، سمٞمع ص٤مرت  .آظمره وإمم وذا

  أؾمت٤مذٟم٤م؟ سم٤مإليث٤مر :اًم٤ًمئؾ

  ...ضمقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 ٟم٘مؾ ٟم٘مٞمس هؾ إقمْم٤مء، ٟم٘مؾ وهل اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ ُم٤م قمغم ٟم٘مٞمس هؾ :اًم٤ًمئؾ

  آظمر؟ إمم ُمريض ُمـ يمذًمؽ اًمدم
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  .ويٕمقض يتجدد اًمٓمٕم٤مم، ُمـ سمٌمء يٕمقض يٕمٜمل اًمدم ٟم٘مؾ ٓ، :اًمِمٞمخ

  ُمٜم٘مقل؟ اًمذي اًمِمخص طمٞم٤مة قمغم ي١مصمر، ٓ اًمٙمٚمٞم٦م ٟم٘مؾ يم٤من إذا :اًم٤ًمئؾ

 اًمٓمٌٞم٥م أن، أن٧م شم٘مقًمف اًمذي اًمٙمالم ي٘مقل ي٘مدر ُم٤م ٟمٗمًف اًمٓمٌٞم٥م :اًمِمٞمخ

  .ي١مصمر ُم٤م وإٓ ي١مصمر: ي٘مقل سم٠من يْمٛمـ ُم٤م ٟمٗمًف

 حلٞم٤مة يٙمٗمل اؿمتٖمؾ إذا وم٘مط اًمقاطمدة اًمٙمٚمٞم٦م صمٚم٨م أن شمٕمٚمٛمٜم٤م ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  اإلٟم٤ًمن؟

 اًمٙمالم، هذا سمٛمثؾ شمٙمٚمٛمقا  اًمٜم٤مس ًمٌٕمض ىمري٥م أج٤مم ُمٜمذ يمٜم٧م أن٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ُمٕمٓمٚم٦م، اًمٞمٛمٜمك هذه يمٚمٞمتل أن اًمٗمحقص يمثرة ُمع ظمؼم قمٜمدي وُم٤م ه٤مًمًـ سمٚمٖم٧م أن٤م

، اًمذيـ أوَلؽ أطمد ؾمٛمح ٓ يمٜم٧م أن٤م ومٚمق إظمػمة، سم٤مًمؼمه٦م إٓ  ومتؼمقمقا  شمقرـمقا

 يًتٓمٞمع ومام سم٠مجديٜم٤م، ىمؼمٟم٤م طمٗمرٟم٤م يمٜم٤م ومٞمٜم٤م، ص٤مر يم٤من ؿمق ومؽمى اًمٞمنى، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 ؾمٚمٞمٛمتلم، اًمٙمٚمٞمتلم ًمؽ ويٌلم قم٤مم ومحص ًمؽ يٗمٕمؾ اًمذي اًمٓمٌٞم٥م أظمل، اًمٓمٌٞم٥م

 اًمٙمٚمٞم٦م ذم أو اًمٙمٚمتلم، إطمدى ذم قمٚم٦م ئمٝمر أنف أؾمٌقع ُميض سمٕمد أن يْمٛمـ ُم٤م هق ًمٙمـ

  .أظمرى ُمـ شمؼمع إذا اًم٤ٌمىمٞم٦م،

  .ُمرض ومٞمٝم٤م ئمٝمر ىمد :اًم٤ًمئؾ

  ٤مت؟ٌحسم٤معمًت اإليث٤مر :اًم٤ًمئؾ

 يٙمقن: ُمثالً  اًمٜم٤مس، ومٞمف ي٘مع ظمٓم٠م وهذا ُمٙمروه، سم٤معمًتح٤ٌمت اإليث٤مر ٓ، :اًمِمٞمخ

 اشمٗمْمؾ،: ًمف وي٘مقل يت٠مظمر: إول اًمّمػ ذم ؾم٤مسم٘مف وشمٚمٛمٞمذه اًمث٤مين، اًمّمػ ذم اًمِمٞمخ

 ذم اًمقىمقف ٕن ح٤مذا؟ ؾمقاء، وًمٚمٗمريخ ًمٚمِمٞمخ ظمٓم٠م، اُمتٜم٤من، سمٙمؾ ي٘مٌٚمٝم٤م واًمِمٞمخ

 ذم اعمًتح٤ٌمت ذم اإليث٤مر اًمث٤مين، اًمّمػ ُمـ أومْمؾ أنتؿ شمٕمرومف إول اًمّمػ

 قمٜمده ُم٤م ٟمٗمًف قمغم ًمٖمػمه اعم١مصمر هذا أنف قمغم يدل ٕنف ُمٙمروه: اًمٕم٤ٌمدات ذم اًمنمقمٞم٤مت

 .واًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمٓم٤مقم٦م اهتامم

ِٝمؿْ  قَمغَم  َوُي١ْمصمُِرونَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ُمدح ُمـ ُمدح اًمذي اإليث٤مر أُم٤م ًِ  َوًَمقْ  َأنُْٗم
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 يٛمدح اًمذي اإليث٤مر هذا يمٚمٝم٤م، واًمدٟمٞم٤م واًمنماب اًمٓمٕم٤مم ،﴾ظَمَّم٤مَص٦مٌ  هِبِؿْ  يَم٤منَ 

 وٓ اًم٘مْمٞم٦م هذه شمالطمظ أن ومٞمٜمٌٖمل جيقز، ومال واًمٓم٤مقم٤مت اًمٕم٤ٌمدات ذم أُم٤م اإلٟم٤ًمن،

 ًمف يقؾمع ظمػم، ومذًمؽ اجلٛمع أُمٙمٜمف إذا أُم٤م ًمٖمػمه، قم٤ٌمدة قمـ سم٤مًمتٜم٤مزل اإلٟم٤ًمن يتٓمقع

  .أطمًـ اًمّمػ ذم

 قمٚمٞمف ُمقؾمك ًمًٞمدٟم٤م قمٛمره ُمـ أقمٓمك اًمًالم قمٚمٞمف آدم أن [ُمـ ضم٤مء ُم٤م] ،:ُمداظمٚم٦م

 ؿمٌٝم٦م: ُمثالً  يّمٌح هؾ: يٕمٜمل إول اعمقوقع ذم رء ومٞمف هذا قم٤مم، أرسمٕملم اًمًالم

 . ُمثالً  ؾمٜم٦م أرسمٕملم قمٛمره ُمـ أقمٓم٤مه ٕنف.. أو سمٕملم أو سمٙمٚمٞم٦م اإليث٤مر ُمقوقع يمذا؟ أو

 قمغم اًمٜم٤مس ي٘م٤مس ومال أوًٓ، هذا أنٌٞم٤مء سملم ىمْمٞم٦م هذه: أوًٓ  ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ًمٞمس سمٌمء وًمده إمم إًمٞمف حيًـ ٕنف ح٤مذا؟ أبداً  ذًمؽ ذم قمالىم٦م ًمف ًمٞمس: صم٤مٟمٞم٤مً  إنٌٞم٤مء،

 .ًمٜمٗمًف سم٤مًمٜم٦ًٌم ضر ومٞمف

  (..: 23:  43/  21/ واًمٜمقر اهلدى)

  (..: 25:  55/  21/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (..: 23:  37/  23/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼركقة كؼؾ ظؿؾقات حؽؿ

 إمم اًمٜمٔمر ويٕمٞمد ضمثتف، ذم متثٞمؾ سمدون اإلٟم٤ًمن ضمث٦م ُمـ ي٠مظمذوه٤م اًم٘مرٟمٞم٦م :اًم١ًمال

 ضمًد قملم ُمـ ي٠مظمذوه٤م اًمٕملم ىمرٟمٞم٦م قمغم ؿمٗم٤موم٦م رىمٞم٘م٦م ؿمٗم٤موم٦م، ىمرٟمٞم٦م إقمٛمك اإلٟم٤ًمن

 احلل؟ قملم قمغم وحيٓمقه٤م اعمٞم٧م

 ذًمؽ ذم ٕن جيقز، ومال طمل أو ُمٞم٧م ُمـ يم٤من إن: ىمٚمٜم٤م اجلقاب، ؾمٌؼ هذا :اًمِمٞمخ

راً  ًمٚمحل وسم٤مًمٜم٦ًٌم متثٞماًل، ًمٚمٛمٞم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم  .إضا

  (33:  16:  34/ 189/واًمٜمقر اهلدى)
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 األظضاء زراظة حؽؿ

 سمٙمٚمٞم٦م يٕمٞمش ممٙمـ اإلٟم٤ًمن اًمٙمٚمٞمت٤من ُمثالً  إقمْم٤مء ًمزراقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 يمٚمٞم٦م أو واطمدة سمرئ٦م إُم٤م يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع أنف ؾمٌؼ سم٤مًمرئ٤مشم٤من، ممٙمـ أو واطمدة،

 احلٞم٤مة؟ ُمـ إٟم٘م٤مذه ًمِمخص ُمٜمٗمٕم٦م شمٙمقن ممٙمـ يٕمٜمل هذا وذم واطمدة،

سمٜم٤م يمثػماً، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م أجْم٤مً  ٟمحـ ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ  أن: سم٢مجي٤مز وضمقا

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م ٟمذيمر مْحَ ـْ  اًمر   قمز رسمٜم٤م ،[3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

عَ  وسم٤مـمٜم٤مً  فم٤مهراً  اإلٟم٤ًمن ذم ٟمرى يمام وضمؾ  ُمتٙمررة إقمْم٤مء ومٌٕمض أقمْم٤مءه، ومٞمف َٟمق 

 سمٕمْمٝم٤م ًمٙمـ اًمٙمٚمٞمت٤من، ذًمؽ وُمـ ذًمؽ، وٟمحق وإص٤مسمع واًمرضمٚملم يم٤مًمٞمديـ ُمتٕمددة

 قمٌث٤ًم، ذًمؽ ظمٚمؼ ُم٤م وسمٙمٚمٞمتلم سم٘مٚم٥م اًمرضمؾ ظمٚمؼ ومحٞمٜمام ُمثاًل، يم٤مًم٘مٚم٥م ومريدة وطمٞمدة

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال ُم٤مئ٦م، اح٤مئ٦م ذم يمذًمؽ وهق يمذًمؽ إُمر وإذا طمٙمٛم٦م، ُمـ ٓسمد

 إذا ظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م ويٕمت٤مش ًمٞمٌٞمٕمٝم٤م أو سم٠مطمدامه٤م ومٚمٞمتّمدق أظمرى سمٙمٚمٞم٦م يٕمٞمش أنف ي٘مقل

 يمٜم٧م أن٤م إـم٤ٌمء، سمٕمض وسملم سمٞمٜمل ضمرى طمدي٨م وهذا ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم وم٘مػماً، يم٤من

 دراؾمتٜم٤م وُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  اًمديـ ذم واًمٗمٝمؿ اًمٗم٘مف هذا ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  أىمقل

 ومْمالً  ًمألـم٤ٌمء أىمقل وم٠من٤م قمٌث٤ًم، ذًمؽ اهلل ظمٚمؼ ُم٤م سمٙمٚمٞمتلم واطمد سم٘مٚم٥م اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمٞم٦م

 واطمدة، سمٙمٚمٞم٦م يٕمٞمش إٟم٤ًمن ممٙمـ أنف إـم٤ٌمء سمٙمالم شم٠مثروا اًمذيـ ُمـ همػمهؿ  قمـ

 واطمدة، يمٚمٞم٦م قمـ يم٤من ـمريؼ سم٠مي َيرج أن أو يتٓمقع أن اإلٟم٤ًمن هلذا ومٞمجقز وًمذًمؽ

 هذا ٕن سم٠مظمرى يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع: ُمٕمٝمؿ أىمقل أن٤م سم٤مٕظمرى، يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع ٕنف

 يتٙمٚمؿ اًمذي اإلٟم٤ًمن ؿم٤ميٗملم ُمٜمٝمؿ، وأن٤م: أىمقل وًمٚمٕمؼمة يمثػميـ، سم٠مؿمخ٤مص صم٤مسم٧م

 أريد ًمٙمـ هلل، واحلٛمد قمٓمالٟم٦م، هذه يمٚمقيت إًمخ،..ضمٝمقري وصقت سمٍماطم٦م ُمٕمٙمؿ

 ضمدًا، يمثػمون وُمثكم صمالصم٦م، أو ؾمٜمتلم ىمٌؾ ُمٜمل شمٕمٓمٚم٧م اًمٙمٚمقة هذه: ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن

 رضمؾ هذا: زم ىم٤مًمقا  إًمخ..طمٌٞم٥م صديؼ إٟم٤ًمن وضم٤مء اًمرأي ذًمؽ أتٌٜمك يمٜم٧م ومٚمق

 ًمق سمٙمٚمقة؟ شمتؼمع رأجؽ ُم٤م أن٧م، وهق ىمريٌف، هق يٛمده ُمـ وأطمًـ ُمدد، إمم حيت٤مج

 أيمقن ومامذا اًمٞمنى، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمثالً  شمؼمقم٧م يمٜم٧م ضمقازه، أي اًمرأي ذًمؽ أتٌٜمك أن٤م يمٜم٧م
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 ٕطمد ىمٚم٧م وًمذًمؽ ًمٚمٝمالك، ٟمٗمز اًمٌٕمٞمد؟قمرو٧م اعمًت٘مٌؾ ُمع أن٤م ومٕمٚم٧م ىمد

 ومٞمتؼمع اًمٙمٚمٞمتلم سم٢مطمدى يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع أنف شم٘مقل طمٞمٜمام شمًتٓمٞمع أن٧م هؾ: إـم٤ٌمء

 اًمٙمٚمٞم٦م ًمذي يٕمرض أن يٛمٙمـ ٓ: اعمًت٘مٌؾ ذم شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع هؾ سم٤مٕظمرى

 وم٤محتلم ح٤مذا: إذاً  أؾمتٓمٞمع، ُم٤م ٓ،: ىم٤مل ومٞمٝم٤م؟ هاليمف ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٤م ُمرض اًمقاطمدة

 يمٚمقشملم؟ ظمٚم٘مٝم٤م واهلل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمتؼمع سمجقاز اًم٤ٌمب

 إذا سمًٞم٤مرشمف إٟم٤ًمن أن اًمٗم٤مئدة، ُمـ هذه: وم٢مذاً  ،اؾمتٞمٌـ: ٟم٘مقل ؾمقري٤م ذم ٟمحـ

 ،اؾمتٞمٌـ إمم سمح٤مضم٦م ومٝمق اًمٓمقيؾ، اًمٕمٛمر ُمـ سمٙمثػم أىمٍم ىمّمػمة ُم٤ًموم٦م يٛمٌم يريد

 أهي٤م سمجٝمٚمؽ شم٠ميت وم٠من٧م هذا، آطمتٞم٤مط هذا ًمف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن هذا ظمٚمؼ اًمذي رسمٜم٤م

 هذا جيقز ُم٤م ًمذًمؽ يٜمٗمجر، همداً  أنف أدراك ُم٤م هذا، سم٤مٓؾمتٞمٌـ شمؼمع: وشم٘مقل اًمٓمٌٞم٥م

 .إـمالىم٤مً  اًمتؼمع

  (33:  16:  34/ 189/واًمٜمقر اهلدى)

 بافؽؾقة افتزع حؽؿ

 سم٤مًمٙمٚمٞم٦م؟ اًمتؼمع طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 جيقز ٓ ذًمؽ أن وأرى سم٤مجلقاز، يٗمتقن اًمذيـ مج٤مهػم أظم٤مًمػ أن٤م :اًمِمٞمخ

 :اصمٜملم أُمريـ إمم قمٜمدي يٕمقد ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ إمم أنٔمر أنٜمل: إول إُمر مْحَ ـْ  اًمر   ُِم

ه اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ طمٞمٜمام ومٝمق [3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت   ظمٚمؼ ممـ يمثػم قمغم وومْمٚمف وؾمقا

 أن دقم٤مئف ُمـ يم٤من دقم٤م إذا شمٕمٚمٛمقن يمام ط اًمٜمٌل يم٤من طمتك ظمٚم٘مف وأطمًـ شمٗمْمٞماًل،

ـ ظَمْٚم٘مل طمًٜم٧م يمام مهللا: »ي٘مقل  ً  اإلٟم٤ًمن خلٚمؼ اهلل ُمـ اًمتحًلم هذاش ظُمُٚم٘مل ومح

 سم٤مًمٙمٚمٞم٦م سم٤مًمتؼمع اعمحّمقر ؾم١ماًمؽ ذم ٕنؽ اإلطم٤ًمن: سمدقمقى سمف اًمٕم٨ٌم جيقز ٓ

ًٓ  ومٞمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمتؼمع هذا إن: أىمقل  قمـ اًمًالم قمٚمٞمف هنٞمف قمٛمقم ذم إدظم٤مًمف يٛمٙمـ ُم٤م أو

 اًمرمحـ ظمٚم٘م٦م شمِمقيف وهقش اعمثٚم٦م قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هنك.. »اًمتٛمثٞمؾ
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 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 اإلٟم٤ًمن هذا يٕمرض ىمد اإلٟم٤ًمن سمدن ُمـ هذه اًمٙمٚمٞم٦م إظمراج إن: اًمث٤مين اًمٌمء

 اًمتل أراء شمٚمؽ شمٌٜمقا  اًمذيـ إـم٤ٌمء سمٕمض ٟم٤مىمِم٧م وأن٤م ًمٚمٝمالك، ورسمام سمؾ ًمٚمٛمرض

: ىمٚم٧م: ي٠ميت سمام إـم٤ٌمء سمٕمض ٟم٤مىمِم٧م سم٤مح٤مل، سم٤مًمثٛمـ اًمٙمٚمٞم٦م سمٞمع وشمٌٞمح سمؾ اًمتؼمع شمٌٞمح

 أن يٜمٌٖمل وإٟمام يمٛمًٚمؿ وأن٧م أىمقل ٓ: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه – ُمًٚماًم  سم٤مقمت٤ٌمرك أن٧م

.. يمٛمًٚمؿ أن٧م: سمدل: ٟم٘مقل وإٟمام أضمٜمٌل ًمتٕمٌػم شمرمج٦م ٕنف اًمتٕمٌػم: هذا قمـ ٟمٕمرض

 مل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سم٠من شمِم٤مريمٜم٤م أنؽ ؿمؽ ٓ ُمًٚمؿ سمّمٗمتؽ – ُمًٚمؿ سمّمٗمتؽ أن٧م

 يمذًمؽ، هق احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م ومًٞم٘مقل سم٤مًمٖم٦م، حلٙمٛم٦م وإٟمام قمًٌث٤م يمٚمٞمتلم اإلٟم٤ًمن ذم َيٚمؼ

 يّم٤مب ىمد أنف أدرى ٟمدري سمام وأن٧م ٟمدري ٟمحـ اًمذي احلٙمٛم٦م هل ُم٤م: ومٜم٘مقل

 هذا طمٞم٤مة وشمًتٛمر سمقفمٞمٗمتٝم٤م إظمرى ومت٘مقم اًمٙمٚمٞمتلم إطمدى سمتٕمٓمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م اإلٟم٤ًمن

 إذا: ىمٚم٧م: ي٠ميت ُم٤م ذًمؽ قمغم ومٌٜمٞم٧م ٟمٕمؿ،: ي٘مقل إومم، يمٚمٞمتف شمٕمٓمٚم٧م اًمذي اإلٟم٤ًمن

 سمدن ذم وشمريمٞمٌٝم٤م ومّمٚمٝم٤م ىمررشمؿ يمٚمٞمتٞمف إلطمدى اًم٤ٌمئع أو اعمتؼمع سمٛمقاوم٘م٦م ىمررشمؿ أنتؿ

 اعمتؼمع هذا سمدن ذم ؾمتٌ٘مك اًمتل إظمرى اًمٙمٚمٞم٦م سم٠من حتٙمٛمقا  أن سم٢مُمٙم٤مٟمٙمؿ هؾ آظمر،

 احلٙمٛم٦م شمٔمٝمر هٜم٤م إًذا: ىمٚم٧م يٛمٙمـ، ٓ هذا: ىم٤مل شمتٕمٓمؾ؟ أٓ ُمْمٛمقٟم٦م اًم٤ٌمئع هذا أو

 وم٢مذا سمقاضمٌٝم٤م، إظمرى شم٘مقم إطمدامه٤م شمٕمٓمٚم٧م ُم٤م إذا طمتك يمٚمٞمتلم ظمٚمؼ أنف اإلهلٞم٦م

 .واطمدة يمٚمٞم٦م وًمٞمس يمٚمٞمتلم ظمٚم٘مف ذم اهلل طمٙمٛم٦م قمٓمٚمتؿ إطمدامه٤م ؾمحٌتؿ أنتؿ

 صقرٟم٤م ٟمدري، ُم٤م أقمٚمؿ واهلل زم ىمٞمؾ ؿمخّمًٞم٤م وم٠من٤م: يديؽ سملم واعمث٤مل ًمف وىمٚم٧م

 ؿمٙمقت أؿمٝمر قمدة ُميض سمٕمد طمّمقة، سمًٞمٓم٦م ضمراطمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٜم٤م أظمرضمقا  أن سمٕمد

 ُمـ يمٜم٧م أن٤م ومٚمق ُمتٕمٓمٚم٦م، هذه اًمٞمٛمٜمك اًمٙمٚمٞم٦م: وم٘م٤مًمقا  ومّمقرت اًمِمٙمقى سمٕمض

 ومتؼمقم٧م اًمٙمٚمٞمتلم إطمدى سمٞمع قمـ ومْماًل  اًمتؼمع اهلل ؾمٛمح ٓ يرون اًمذيـ أوَلؽ

: وم٢مًذا ًمٚمٝمالك، ٟمٗمز قمرو٧م يمٜم٧م إومم شمٕمٓمٚم٧م ىمري٥م قمام صمؿ اًمٞمنى، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

ر وٓ ضر ٓ: »ي٘مقل ط اهلل رؾمقل : اًمٕمقام سمٚمٖم٦م اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقنش ضا

 إمم سمح٤مضم٦م أن٧م رهمٞمٗملم ُمثاًل  قمٜمدك واضم٥م، هذا ييك، ُم٤م سمٌمء ص٤مطمٌؽ ٟمٗمع

 وشمتّمدق أطمدمه٤م ومت٘مٓمع يديـ قمٜمدك أُم٤م إًمٞمف، سمح٤مضم٦م هق عمـ أظمر ومتٕمٓمل أطمدمه٤م
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 ش.شمٕمقل سمٛمـ صمؿ سمٜمٗمًؽ اسمدأ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل ٓ،! يده؟ ىمٓمٕم٧م عمـ هب٤م

ًٓ  أنف ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م إقمْم٤مء ُمـ سمٌمء اًمتؼمع جيقز ٓ: وم٢مًذا  هنك وىمد متثٞمؾ، أو

 .اعمثٚم٦م قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وٓ اهلل ظمٚمؼ ُم٤م قمغم اهلل ظمٚمؼ ومٜمدع قمًٌث٤م ذًمؽ ظمٚمؼ ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ٕن: وصم٤مٟمًٞم٤م

 .اًمْمالل قملم هق وهذا سمف، اهلل إمم وٟمت٘مرب اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٓمؼ ٟمّمٚمط

  .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا

 (33:51:31/ 5 – ضمدة ومت٤موى)



 اليضل حتديد

 واإلجواض
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 افـسؾ حتديد هلا جيقز ؾفؾ مشقهغ أوالداً  تؾد أن اظتادت امرأة

 ؟ظؿؾقة بنجراء

 .قمٛمٚمٞم٦م سم٢مضمراء اًمٜمًؾ حتديد هل٤م جيقز ومٝمؾ قهلمُمِم أوٓداً  شمٚمد أن اقمت٤مدت اُمرأة :اعمٚم٘مل

 اجلقاب ذم اًمتٗمّمٞمؾ ومرأج٧م ُمرة، ُمـ أيمثر اًم١ًمال هذا ُمثؾ ؾمئٚم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اإلضمٝم٤مض يم٤من وم٢مذا. سمٕم٤مُم٦م اإلضمٝم٤مض سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ اٟمٓمالىم٤مً 

ًمف أىمؾ ومٝمق اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ  اًمتحريؿ إمم شمّمؾ [ىمد] اًمٙمراه٦م ،ُمٙمروه٤مً  يٙمقن أن أطمقا

 أهؾ قم٘مٞمدة شمِمٌف ؾمٞمئ٦م سمٕم٘مٞمدة قمالىم٦م ًمف اإلضمٝم٤مض قمغم واًمداومع اًمقازع يمقن طم٤مًم٦م ذم

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا إومم، اجل٤مهٚمٞم٦م  يم٤من إذا ومحٞمٜمئذٍ  ُمِمقهلم شمٚمد أن قم٤مدهت٤م ُمـ ىمٚم٧م يمام اُمرأ

 وسم٤مًمت٤مزم جيقز، ومال اًمٜمٗمخ سمٕمد أُم٤م ضم٤مئزاً  يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض

 .اًمٕمرق اؾمٛمف اًمـِمق ىمٓمع أومم سم٤مب ُمـ جيقز ٓ

 آه :اعمٚم٘مل

 سم٤مهلل إيامٟمف إمم اعمًٚمؿ رضمع وإذا أبدي، قم٘مؿ ُمٕمٜم٤مه هذا ٕن ٟمٕمؿ، اًمٕمرق :اًمِمٞمخ

 هذا ُمثؾ سم٠من ي١مُمـ أن جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  َيٚمؼ وومٞمام يريد ومٞمام طمٙمٞمؿ وأنف -وضمؾ قمز-

ه اًمذي اًمتٗم٤موت  وٓ يم٥ًم ومٞمف ًمإلٟم٤ًمن ًمٞمس اًمذي -وضمؾ قمز- اهلل ظمٚمؼ ذم ٟمرا

 اهلل إرادة سمخالف اعمًٚمؿ يتٍمف أن جيقز ومال اًمرطمؿ ذم اجلٜملم شمٙمقن سمدأ ُمٜمذ دةإرا

 .وُمِمٞمئتف -وضمؾ قمز-

 وأزواج، زوضم٤مت ُمـ اعمًٚمٛملم مج٤مهػم هب٤م اسمتكم ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمٜمٓمٚمؼ هٜم٤م ُمـ و 

ٟمٞم٤مت، اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػمة ومٝمٜم٤مك  ؾمقىمٝمـ ذم أذرقمٝمـ ذم وضمقهٝمـ ذم اًمِمٕمر يٙمثر ُمِمٕمرا

 ًمٕمـ» :-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف مجٞمٕم٤مً  وشمٕمٚمٛمقن وٟمٛمّمف، ٟمتٗمف إٓ هلـ يروق ومال وهٙمذا،

 ذم اجلٛمٚم٦م ومٝمذه ،شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» :وومٞمف ،شواعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل

 ذم اعمّمدر اًمِمديد احلٙمؿ أن: شم٘مقل يم٠مهن٤م شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م، مجٚم٦م َيٗمك ٓ يمام هل احلدي٨م هن٤مي٦م

 واًمتحًـ، اًمتجٛمؾ سم٘مّمد احلدي٨م ؾمٞم٤مق ذم ذيمر ُم٤م يٗمٕمٚمـ ًمميت هق إٟمام احلدي٨م هذا
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 إزاًم٦م أضمؾ ُمـ ذًمؽ يم٤من إذا أنف ًمٚمحًـ سم٘مٞمده ومخرج ًمٚمحًـ، اهلل ظمٚمؼ يٖمػمن ومٝمـ

 هق يمام احلٙمؿ ٕن ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ومال يٖمػم أن يريد اًمذي هذا ذم ُمٚمٛمقس ضر

 ذم اًمٕمٚم٦م اٟمتٗم٧م وم٢مذاً  وقمدُم٤ًم، وضمقداً  اًمٕمٚم٦م ُمع يدور اًمٗم٘مف أصقل ىمقاقمد ُمـ ُمٕمٚمقم

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ضم٤مئز ومٝمق ًمٚمحًـ ُم٤م خلٚمؼ ُمٖمػم أو ُم٤م ٟم٤مُمص  شمٚمد أن قم٤مدهت٤م ُمـ ُم٤م اُمرأ

 قمغم هذا، سم٥ًٌم ٟمًٚمف وي٘مٓمع اعمًٚمؿ يتٍمف أن جيقز وٓ اهلل، ظمٚمؼ ومٝمذا ُمِمقهلم

 سمٗمحص يٌتٚمقن اًمذيـ إـم٤ٌمء سمٕمض قمـ سمٚمٖمٜم٤م ُم٤م ويمثػماً  اًم٘م٤مقمدة، شمِمذ أن يٛمٙمـ أنف

 ُم٤م ومٙمثػماً  إرطم٤مم، ذم ُم٤م ذم سم٤مًمٙمِمػ اخل٤مص اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٤ًمء ُمـ احل٤مُمالت

 حيْمقن وم٘مد وًمذًمؽ ُمِمقه، اجلٜملم هذا إٟمف: ُمثالً  ي٘مقًمقن ظم٤مـمئ٤ًم، ظمؼمهؿ يٙمقن

 سمف وإذا طمٞم٤مً  اًمدٟمٞم٤م طمٞم٤مة إمم اعمقًمقد ي٠ميت ح٤م صمؿ اإلضمٝم٤مض، قمٛمٚمٞم٦م إضمراء قمغم اًمزوضملم

 وأن إـم٤ٌمء أظم٤ٌمر أوًٓ  قمغم آقمتامد يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ اهلل، ظمٚمؼ ُم٤م أمجؾ ُمـ

 .اًمنمع أطمٙم٤مم طمدود وذم سم٘مدر وإٟمام اًمًامء، وطمل ٟمٕمتٛمد يمام ٟمٕمتٛمده٤م

 ذم دًمٞمٚمف و ؾمٜمتلم، يمؾ قمٜمد اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ اؾمتح٤ٌمب يرى ُمـ ؾمٛمٕم٧م :اعمٚم٘مل

ًمَِداُت ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىمقًمف ذًمؽ ـَ  َواًْمَقا ـ   ُيْرِوْٕم ـْ  يَم٤مُِمَٚملْمِ  طَمْقًَملْمِ  َأْوَٓدُه َ
ِ
 ُيتِؿ   َأنْ  َأَرادَ  عم

َو٤مقَم٦مَ   ومام آؾمتح٤ٌمب: هبذا ىم٤مًمقا  اًمرو٤مقم٦م إمت٤مم ذم ومٓمٛمٕم٤مً  ،[133:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمر 

 ذًمؽ؟ ذم شمرون

 ذقم٤ًم؟ ٓزم أُمر هق ًمإلرو٤مع اًمتامم هذا هؾ :اًمِمٞمخ

 .ُمًتح٥م: ي٘مقل :اعمٚم٘مل

 ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  شمٗمٞمد ٓ أي٦م: أىمقل أن٤م. اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م هذا، قمروم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

  وإٟمام اًمتزاُمف، يًتح٥م

 ظمؼم :ُمداظمٚم٦م

 .ظمؼم :اًمِمٞمخ

  (33:  18:  47/ 523/واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  35:  43/ 523/واًمٜمقر اهلدى)
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 وتـظقؿف افـسؾ جتديد ـراهة

 وٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إُمؿ سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢مين شمزوضمقا [ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٜمّم٤مرى يمره٤ٌمٟمٞم٦م شمٙمقٟمقا 

 .[وشمٜمٔمٞمٛمف اًمٜمًؾ حتديد يمراهٞم٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(385/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلـغ وإجفاض افـسؾ حتديد حؽؿ

  :وم٘م٤مل وؾمٛمـ سمتٛمر وم٠متٞمٜم٤مه طمرام، أم أتك ط اهلل رؾمقل أن :ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم ىم٤مم صمؿ: ىم٤مل  .شص٤مئؿ وم٢مين ؾم٘م٤مئف ذم وهذا وقم٤مئف ذم هذا ردوا»

م أم وم٠مىم٤مم شمٓمققم٤م،  - صم٤مسم٧م حي٥ًم ومٞمام - يٛمٞمٜمف، قمـ وأىم٤مُمٜمل ظمٚمٗمٜم٤م، ؾمٚمٞمؿ وأم طمرا

: ظمقيّم٦م زم إن: ؾمٚمٞمؿ أم ىم٤مًم٧م صالشمف، ىم٣م ومٚمام سم٤ًمط، قمغم شمٓمققم٤م سمٜم٤م ومّمغم: ىم٤مل

 زم دقم٤م إٓ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ظمػما  يقُمئذ شمرك ومام ًمف، اهلل ادع أنس، ظمقيدُمؽ

 ىمد أين اسمٜمتل وم٠مظمؼمشمٜمل: أنس ىم٤مل ومٞمف، ًمف وسم٤مرك ووًمده ُم٤مًمف أيمثر مهللا: ىم٤مل صمؿ سمف

 صمؿ ُم٤مٓ، ُمٜمل أيمثر رضمؾ إنّم٤مر ذم أصٌح وُم٤م وشمًٕملم، سمْمٕم٤م صٚمٌل ُمـ رزىم٧م

  .ش!ظم٤ممتل إٓ سمٞمْم٤مء وٓ صٗمراء أُمٚمؽ ُم٤م صم٤مسم٧م، ي٤م: أنس ىم٤مل

 اهلل أـمٞمع إذا وظمػم ٟمٕمٛم٦م واًمقًمد اح٤مل أن[:  احلدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 أو اًمٜمًؾ يمتحديد اًمًٌؾ، سمِمتك وًمده ًمت٘مٚمٞمؾ يًٕمك ُمـ أوؾ ومام ومٞمٝمام، وشمٕم٤مزم شم٤ٌمرك

 اًمٗمتقى واؾمتّمدار إؾم٤ٌمب، ٕتٗمف وإؾم٘م٤مـمف اجلٜملم إضمٝم٤مض قمـ ومْماًل  شمٜمٔمٞمٛمف،

 .ًمتجقيزه

 

 (269/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م.
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 اإلجفاض ظؿؾقات حقل

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلضمٝم٤مض قمٛمٚمٞم٤مت سمٛمقوقع شمتٕمٚمؼ أؾمئٚم٦م سمٕمض هٜم٤مك :اًم١ًمال

ة ُمثالً  يٙمقن، يٛمٙمـ اعمقوقع هذا يتٕمٚمؼ ممٙمـ ومٝمق ًمٚمٜم٤ًمء،  أو اًمقٓدة شمريد ٓ اُمرأ

 قمٛمٚمٞمتلم قمٛمٚم٧م إذا أهن٤م اًمّمحٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أهن٤م أو شمٜمج٥م، أهن٤م يريد ٓ زوضمٝم٤م

 أنقاع سمٕمض ٕظمذ شمٕمرو٧م شمٙمقن أهن٤م ُمثالً  أو صحتٝم٤م، ٕضمؾ خت٤مف ومٝمل ىمٞمٍمشملم

 شمِمقه٤مت قمٜمده يٙمقن ُمِمقه٤ًم، اًمٓمٗمؾ ومٞمٙمقن إؿمٕم٤مقم٤مت، شمٕمٛمؾ إؿمٕم٤مع، أو أدوي٦م

 اًمتِمقه٤مت هذه سمٕمض وممٙمـ قم٘مٚمف، ذم وٕمػ ُمثالً  أو ذراقمٞم٦م ذم يمٜم٘مص ظمٚم٘مٞم٦م،

 أن% 95 سمٜم٦ًٌم شمٞم٘مـ قمٜمدٟم٤م يٙمقن سمحٞم٨م سم٤مًمتحٚمٞمالت، شمٕمرف اًمٓمٗمؾ هب٤م يقًمد اخلٚم٘مٞم٦م

 ويمٞمػ؟ جيقز ٓ أو احل٤مٓت هذه ُمثؾ ذم اإلضمٝم٤مض جيقز ومٝمؾ ُمِمقه، ؾمٞمقًمد اًمٓمٗمؾ

 يمؾ ومٞمختٚمػ اجلٜملم، ًمًـ سم٤مًمٜم٦ًٌم طمٙمٛمف َيتٚمػ اإلضمٝم٤مض: أوًٓ  :اجلقاب

 يٙمقن أن وسملم اجلٜملم، ذم اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض يٙمقن أن سملم آظمتالف

 ٟمٗمخ سمٕمد أي اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م ذم اإلضمٝم٤مض يم٤من وم٢مذا ومٞمف، اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد اإلضمٝم٤مض

 طمٞم٤مة قمغم َيِمك أن وهل واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا جيقز، ٓ طمرام ومٝمذا ومٞمف اًمروح

 سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ أن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شم٘مقل وطمٞمٜمئذ احل٤مُمؾ، إم

ً، وأىمٚمٝمام أظمٗمٝمام، اظمت٤مر ذيـ  ُمٗمًدة اعمٗمًدشملم، ُمـ ُمٗمًدة ُمـ سمد ٓ يم٤من وم٢مذا ذا

 ومحٞمٜمئذ ًمٚمخٓمر، إم طمٞم٤مة شمٕمريض ذًمؽ وراء ُمـ ويؽمشم٥م اجلٜملم طمٞم٤مة قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 اجلٜملم إؾم٘م٤مط وم٘مط جيقز احل٤مًم٦م هذه ذم اخلٓمر، ُمـ إم ًمتخٚمٞمص اجلٜملم ُمـ ٟمتخٚمص

 .ومٞمف اًمروح ٟمٗمخ ىمد أنف دام ُم٤م

 ؿم٤مء إن ؾمٝمؾ إُمر ومٝمٜم٤م ومٞمف، اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلؾم٘م٤مط أو اإلضمٝم٤مض يم٤من إذا أُم٤م

 اًم٤ٌمقم٨م اًم٥ًٌم هذا ومٞمدرس اإلضمٝم٤مض، قمغم اًم٤ٌمقم٨م إمم يٜمٔمر أن جي٥م وًمٙمـ اهلل،

 هق أم اإلؾمالم، ذم ُم٘مٌقل ذقمل ؾم٥ٌم هق هؾ: ومٞمٜمٔمر ظم٤مص٦م، ُمقوققمٞم٦م دراؾم٦م

 ُمرومقض؟

 ُمرومقو٤مً  يم٤من إن وأُم٤م اًمروح، ٟمٗمخ ىمٌؾ ىمٚمٜم٤م يمام اإلضمٝم٤مض ضم٤مز ُم٘مٌقًٓ  يم٤من وم٢من



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   حتديد اًمٜمًؾ واإلضمٝم٤مض 

 

495 

 ذقمل، همػم ؾم٥ٌم ُمٕمف اىمؽمن ٕنف وإٟمام جيقز، ٓ اإلضمٝم٤مض ٕن ٓ جيقز: ٓ ومحٞمٜمئذ

ًمد ىمٞمؾ إذا وهق اًم٥ًٌم، ُمـ اًمٜمقع هلذا واطمداً  ُمثالً  ًمٙمؿ أضب وأن٤م ًمدة أو ًمٚمقا  اًمقا

 اًم٥ًٌم ُمع اًم٥ًٌم هذا اًمت٘مك ومٝمٜم٤م ىمٚمٞمؾ، ُمرشمٌٝمؿ سم٠من ومٞمجٞمٌقن اإلضمٝم٤مض، هذا ح٤مذا

 قمز ورسمٜم٤م أوٓدهؿ، يئدوا أن قمغم اإلؾمالم ىمٌؾ اعمنميملم اًمٙمٗم٤مر حيٛمؾ يم٤من اًمذي

ـُ  إُِْمالٍق  ظَمِْمٞم٦َمَ  َأْوَٓديُمؿْ  شَمْ٘مُتُٚمقا  َوٓ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ  َٟمْرُزىُمُٝمؿْ  َٟمْح

ء]﴾ َوإِي ٤ميُمؿْ   [.32:اإلها

 يمٝمذا، ذقم٤مً  ضم٤مئز همػم ويم٤من اإلضمٝم٤مض، إمم اًمداومع اًم٥ًٌم إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا: وم٢مذاً 

ً، اًم٥ًٌم يم٤من إذا أُم٤م اإلضمٝم٤مض، جيقز ٓ سم٤مًمت٤مزم  اًمتل اًمّمقرة أن وًمٜمدرس ضم٤مئزا

 يم٤مُمؾ همػم أنف أُمف سمٓمـ ذم وهق اجلٜملم ايمتِمػ ىمد يٙمقن أن وهق آٟمٗم٤ًم، قمروتٝم٤م أن٧م

 .اخلٚم٘م٦م

 وًمٞمس صحٞمح، يمِمػ اًمٙمِمػ هذا سم٠من ضمدًٓ  ؾمٚمٛمٜم٤م إذا وىمٗم٦م، ُمـ زم سمد ٓ هٜم٤م

 اًمّمقذم؟ اًمٙمِمػ شمٕمرومقن هؾ اًمّمقذم، يم٤مًمٙمِمػ

 اًمٓمرق، ُمِم٤مئخ ًمٌٕمض وأوه٤مم ظمٞم٤مٓت قمـ قم٤ٌمرة هل اًمّمقذم اًمٙمِمػ

 ُم٤م أظمٓمر وُمـ اًمنميٕم٦م، ومٞمٝم٤م َي٤مًمٗمقن ختٞمالت إمم إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ويقصٚمٝمؿ

ن٤مه  ٦مواعمٙمذوسم اعمقوققم٦م، إطم٤مدي٨م يّمححقن يم٤مدوا أهنؿ ه١مٓء يمت٥م سمٕمض ذم ىمرأ

 قمٜمد ُمقوققم٤مً  يم٤من وإن احلدي٨م هذا ساطم٦م، ىم٤مئٚمٝمؿ وي٘مقل ،ط اهلل رؾمقل قمغم

 .اًمٙمِمػ سمٓمريؼ قمٜمدٟم٤م صح ىمد وًمٙمـ احلدي٨م، قمٚمامء

 اًمٞمقم، ىمٌؾ اًمّمقذم سم٤مًمٙمِمػ يٙمقن ُم٤م أؿمٌف اًمٞمقم اًمٓمٌل اًمٙمِمػ هذا يم٤من وم٢مذا

 ًمٞمس اًمٞمقم اًمٓمٌل اًمٙمِمػ أن أدري اًمٙمالم هذا أىمقل طملم وأن٤م ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ ومحٞمٜمئذ

 ذم سم٠منف ؿمٞمئ٤ًم، أىمقل أن أريد وًمٙمـ واًمٜمقاطمل، اجلقاٟم٥م يمؾ ُمـ اًمّمقذم يم٤مًمٙمِمػ

 ُمٜمل؟ أطمًـ هذا شمٕمرف وًمٕمٚمؽ ي٘مٞمٜمٞم٤ًم، ًمٞمس إطمٞم٤من ُمـ يمثػم

 اًمٓمٌٞم٥م؟ َيٓمئ ُم٤م ويمثػماً  ي٘مٞمٜم٤مً  ًمٞمس اًمٙمِمػ هذا أن شمٕمرف هؾ

 ..قم٤مًمٞم٦م ٟمًٌتف شمٙمقن اًمٙمٛمٌٞمقشمر ذم أؿمٕم٦م ُمـ أنقاع هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م
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 يمِمػ اًمٙمِمػ هذا أن ُمـ ٟمت٠ميمد أن ومٞمج٥م أنقاع، هٜم٤مك دام ُم٤م ًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خم٤مًمٗملم ومٜم٘مقل وإٓ جيقز، ٟم٘مقل طمٞمٜمذاك صحٞمح، قمٚمٛمل

 ؿمؽ سمال ٕنف شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقدود: اًمقًمقد شمزوضمقا » :واًمًالم

 ُم٤م أىمؾ أظمػماً  ىمٞمدٟم٤م يمام ومٞمف اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ وًمق إضمٝم٤موف أو اجلٜملم إؾم٘م٤مط إمم اعم٤ٌمدرة

 وم٢مين.. » :ي٘مقل وهق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٦م ؾمقاد شم٘مٚمٞمؾ هق اًمنم ُمـ ومٞمف ي٘م٤مل

ة اعمًٚمؿ يتزوج سم٠من أُمر وم٘مد وًمذًمؽ شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه  ًمٙمل اًمقًمقد: اعمرأ

 ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إُمؿ ؾم٤مئر ي٤ٌمهل سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رهم٦ٌم حي٘مؼ

 .اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرهم٦ٌم هذه يٜم٤مذم اإلضمٝم٤مض أؾم٤ٌمب شمٕم٤مـمل أن

 رء؟ سم٘مل أم ؾم١ماًمؽ، قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم

 اًمٓمٗمؾ أن ُمتٌلم ًمٚمٛمرأة يمِمػ قمٛمؾ ُمثالً  أؿمٝمر، أرسمٕم٦م سمٕمد ُمثالً  أن ًمق :ُمداظمٚم٦م

 جيقز؟ ومٝمؾ اًمقاًمديـ، قمغم ُمِمٙمٚم٦م ويٙمقن قم٘مكم، ختٚمػ وومٞمف يقًمد

 أن جي٥م قمٌث٤ًم، ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام وضمؾ قمز اهلل ٕن جيقز: ٓ هذا :اًمِمٞمخ

 أؾمقد اًمٌنمة، أؾمٛمر اًمٌنمة، أبٞمض إٟم٤ًمن اًمٞمقم، ُمِم٤مهد هق ُم٤م اعمجتٛمع ذم يٙمقن

 شمتٌلم وسمْمده٤م: ىمٞمؾ ىمديامً  ٕنف آظمره: إمم.. ٟم٤مىمص يم٤مُمؾ، ىمّمػم، ـمقيؾ، اًمٌنمة،

 .إؿمٞم٤مء

 اًمٕم٘مؾ؟ ذم واطمد ٟم٦ًٌم ذم هؿ هؾ اًمٞمقم، ي٘م٤مل يمام اًمٕم٘مالء اًمٜم٤مس وًمذًمؽ

 وذيم٤مءً  ومٝمامً  واطمدة سمٜم٦ًٌم يم٤مٟمقا  ًمق اًمٌنم سم٠من اًمرأي شمِم٤مريمقٟمٜمل وأفمٜمٙمؿ ٓ،

 ٓ؟ أو صحٞمح احلٞم٤مة، هلؿ اؾمت٘م٤مُم٧م ُم٤م وقم٘ماًل،

 ًمٖم٦م ذم اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اجلٜملم وٓدة سم٥ًٌم ئمٝمر ىمد اًمذي اًمتٗم٤موت هذا: وم٢مذاً 

 قمز اهلل سمخٚمؼ ٟمرى أن جي٥م ومٜمحـ وًمذًمؽ طمٙمٛم٦م، ومٞمف ومٝمذا ُمٕمقىم٤ًم، احل٤مض اًمٕمٍم

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمٕم٤معملم رب ُمـ شم٘مدير هق وإٟمام يم٥ًم، ومٞمف ًمٜم٤م ًمٞمس دام ُم٤م وضمؾ

 ىمٞم٤مُمٝمام ذم أن إبقان يالطمظ أن يٜمٌٖمل ٕنف جيقز: ٓ أجْم٤مً  اإلضمٝم٤مض هذا: وم٢مذاً 

 ضمدًا، ويمٌػم يمٌػم أضمر ذًمؽ ذم اخلٚمؼ، ذم أو اخلٚمؼ ذم ؿم٤مذاً  يم٤من ُمٝمام وًمدمه٤م شمرسمٞم٦م قمغم
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 ٟمٕم٤مًم٩م سٟم٤م إضمٜمٌٞم٦م اح٤مدي٦م اًمؽمسمٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م ران طمٞمٜمام اًمِمديد إؾمػ ُمع اًمٞمقم حـوٟم

 ضمٜم٦م، اؾمٛمف طم٤ًمب، ُمثالً  اؾمٛمف رء إمم ٟمٜمٔمر قمدٟم٤م ومام ُم٤مدي٦م، ُمٕم٤مجل٦م يمٚمٝم٤م إُمقر

 ومٞمٝم٤م: يٗمٙمرون ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أيمثر إؿمٞم٤مء هذه يمؾ قم٘م٤مب، صمقاب، ٟم٤مر، اؾمٛمف

 .إورويب اح٤مدي اًمتٗمٙمػم يٗمٙمرون ٕهنؿ

 يم٤من ومٛمٝمام اًمقًمقد، يتزوج أن اعمًٚمؿ حيض ط اًمٜمٌل أن آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ أنتؿ

 ٓ اإلؾمالُمل اعمٜمٓمؼ هذا مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس أيمثر، يم٤من وم٤مٕضمر يمثػماً، إوٓد

: ىم٤مل طمٞمٜمام سمحؼ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م وصٗمٝمؿ يمام ٕهنؿ اًمٙمٗم٤مر: سمف ي١مُمـ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا ﴿ ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًم 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّلل  مَ  َُم٤م حُيَر  ُ  طَمر   َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّلل 

ـَ  َيِديٜمُقنَ  ـَ  احْلَؼ   ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمت ك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًم  ـْ  اجْلِ ﴾ َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

 [.19:اًمتقسم٦م]

 سم٤مسمٜمتف، سمقًمده، سمزوضمتف، ُمتٜمٕمامً  اًمدٟمٞم٤م هذه ذم يٕمٞمش أن اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ومٝمؿ وًمذًمؽ

 يٙمقن أن أُم٤م هب٤م، يتٛمتع اًمتل احلٞم٤مة هذه اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم ضم٤مء يمام يمٚمٌٝمؿ وظم٤مُمًٝمؿ

 يًٕمك ٓ مم٤م ومٝمذا آظمره، إمم.. قمٚمٞمٝمام واإلٟمٗم٤مق سمؽمسمٞمتٝمام يتٕمذب اًمقًمد ُمـ قمنمة قمٜمده

 أوؾ: هؿ سمؾ إنٕم٤مم، شمتٛمتع يمام ويتٛمتٕمقن يٕمٞمِمقن إٟمام ٕهنؿ اًمٙمٗم٤مر: ه١مٓء إًمٞمف

 سم٤مًمت٤مزم وشمٗمٙمػمه، اًمٙم٤مومر ُمٜمٓمؼ قمـ وشمٗمٙمػمه اعمًٚمؿ ُمٜمٓمؼ َيتٚمػ أن ومٞمج٥م ًمذًمؽ

 وم٘مد إؾمػ ُمع ٟمحـ اًمٞمقم أُم٤م اًمتٗمٙمػم، ذاك أثر قمـ اًمتٗمٙمر هذا أثر َيتٚمػ أن جي٥م

 ٓ اًمٖمرسمٞملم، شمٗمٙمػم يٗمٙمرون اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم وم٠مصٌح سم٤مًمٜم٤مسمؾ، احل٤مسمؾ اظمتٚمط

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إضمر ُمـ هلؿ يدظمر ُم٤م إمم يٜمٔمرون

 سمديـ اإليامن طمرُمقا  ٕهنؿ إـمالىم٤ًم: اًمٙمٗم٤مر يٕمرومف ٓ اًمذي احلدي٨م هذا اؾمٛمٕمقا 

 اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل اإلؾمالم،

 ىم٤مل احلدي٨م ذم شواصمٜملم: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا . اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر، متًف ًمـ إٓ

 .صمالصم٦م

 اًمٜم٤مر: متًف ًمـ إٓ احلٜم٨م يٌٚمٖمقا  مل اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م» 
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 .شواصمٜم٤من: ىم٤مل! اهلل؟ رؾمقل ي٤م واصمٜم٤من: ىم٤مًمقا  اًم٘مًؿ، حتٚم٦م إٓ

 .وواطمد: ًم٘م٤مل وواطمد،: ىمٚمٜم٤م ًمق أنٜم٤م فمٜمٜم٤م طمتك: احلدي٨م راوي ىم٤مل

 .اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ: يٕمٜمل شاحلٜم٨م يٌٚمٖمقا  مل» :ىمقًمف

ٓ   ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم إؿم٤مرة شاًم٘مًؿ حتٚم٦م» :ىمقًمف  إِ

ل صُمؿ  *  َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم طَمْتاًم  َرسم َؽ  قَمغَم  يَم٤منَ  َواِرُدَه٤م ـَ  ُٟمٜمَج  ِذي لمَ  َوَٟمَذرُ  اشم َ٘مْقا  اًم 
ِ ِ
﴾ ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م اًمٔم ٤معم

 [.72-72:ُمريؿ]

 واجلـ، اإلٟمس اًمث٘مٚملم ُمـ ومجر وٓ سمر يٌ٘مك ٓ أنف اًمٕم٤معملم رب ُمـ ىمًؿ ومٝمذا

 :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ هن٤ميتف ذم ي٘مقل اًمذي هذا ًمٙمـ داظمٚمٝم٤م، وهق إٓ

 اًمٙمٗم٤مر اًمٜم٤مس يرى اًمٙمرام ُمر يٛمر أن وإُم٤م اهلل، ؿم٤مء ُم٤م إمم ُمٕمذسم٤مً  ومٞمٝم٤م ئمؾ أن إُم٤م

 .سمًقء اًمٜم٤مر متًف ٓ طمّملم طمّمـ ذم يم٠منف وهق يٕمذسمقن، واًمٗم٤ًمق

 ومٞمف احلدي٨م قمٚمامء ـمري٘م٦م قمغم سم٢مؾمٜم٤مد احلٙم٤مم ُمًتدرك ذم طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 :إول احلدي٨م وهق اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا وقء قمغم صحٞمح ُمٕمٜم٤مه ًمٙمـ وٕمػ،

 احل٤ميمؿ ُمًتدرك ذم اًمذي أُم٤م وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وهق ش...ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م»

 قمـ اًمٙمريٛم٦م، هذه قمـ ومٞمف حتدصمقا  ٚمسجم ذم يم٤من اًمت٤مسمٕملم ُمـ رضمالً  سم٠من: ومٞم٘مقل

 .﴾َواِرُدَه٤م﴿: شمٗمًػم قمـ وسمخ٤مص٦م شمٗمًػمه٤م،

 :أىمقال صمالصم٦م قمغم وم٤مظمتٚمٗمٜم٤م: ىم٤مل

 .سمد وٓ داظمٚمٝم٤م: أي ﴾َواِرُدَه٤م﴿: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 .اًمٍماط وهق ومقىمٝم٤م، ُمـ يٛمر: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 هٜم٤م يراد.. يمذا اًمٜم٤مىم٦م أورد ي٘م٤مل يمام ـمرومٝم٤م،: يٕمٜمل وارده٤م: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .اًمٓمرف: أي احل٤موم٦م ُمـ وإٟمام اًمدظمقل، اًمقرود ُمٕمٜمك ًمٞمس

: ي٘مقل وضمؾ قمز رسمٜم٤م ٕن اًمٗمّمؾ: سم٤مًم٘مقل أطمد ي٠مهتؿ مل صمؿ اظمتٚمٗمقا  أىمقال صمالصم٦م

ـْ  يَم٤منَ  َوًَمقْ ﴿   هَمػْمِ  قِمٜمْدِ  ُِم
ِ
 ُم٠ًمخ٦م وم٠مي[. 81:اًمٜم٤ًمء﴾ ]يَمثػًِما  اظْمتاِلوًم٤م ومِٞمفِ  ًَمَقضَمُدوا اّلل 
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 ًمٞمس آظمتالف هذا أن اعمًٚمؿ يٕمتؼم أن ومٞمج٥م واطمدة، ُم٠ًمخ٦م هل يمثػمة أىمقال ومٞمٝم٤م

 .آظمره إمم.. اعمِم٤ميخ ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمـ اهلل، قم٤ٌمد ُمـ هق وإٟمام اهلل، ُمـ

 ه١مٓء أطمد اخلالف، هذا قمغم واٟمٗمّمٚمقا  صمالصم٦م، أىمقال قمغم هٜم٤م اظمتٚمٗمقا  ومحٞمٜمام

 اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ًم٘مل ُمٜمٝم٤م ظمرج طمٞمٜمام اجلٚم٦ًم ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ

 طمقل اعمجٚمس ذم ضمرى اًمذي اخلالف ًمف ومذيمر أطمد، ذم أبقه اؾمتِمٝمد اًمذي قمٜمٝمام،

ٓ   ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف  ضم٤مسمر؟ ي٤م قمٜمدك ُم٤م: ًمف ي٘مقل يم٠منف ،[72:ُمريؿ﴾ ]َواِرُدَه٤م إِ

 ؾمٛمٕم٧م أيمـ مل إن صٛمت٤م،: وىم٤مل أذٟمف، ذم وووٕمٝمام إصٌٕمٞمف، رومع أن إٓ ُمٜمف يم٤من ومام

 قمغم وؾمالُم٤مً  سمرداً  ومتٙمقن ويدظمٚمٝم٤م، إٓ وم٤مضمر وٓ سمر يٌ٘مك ٓ» :ي٘مقل ط اهلل رؾمقل

 .شإسمراهٞمؿ قمغم يم٤مٟم٧م يمام اعم١مُمٜملم

 هذيـ أن ،شاًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ» :اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٕمٜمك: وم٢مذاً 

 أضمرمه٤م واطمت٤ًٌم احلٜم٨م يٌٚمٖم٤م مل اصمٜم٤من، سمؾ اًمقًمد، ُمـ صمالصم٦م هلام ُم٤مت اًمذيـ اًمزوضملم

 ٓ اًمذي اعمرور وهذا اإلهلل، اًم٘مًؿ شمٜمٗمٞمذ سمٛم٘مدار إٓ اًمٜم٤مر يدظمٚمقن ٓ اهلل، قمٜمد

 .سمٕمذاب اًمٜم٤مر متًف

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إوٓد سمؽمسمٞم٦م هيتٛمقن ٓ وًمذًمؽ يٕمرومقٟمف، ٓ اًمٙمٗم٤مر اعمٕمٜمك هذا

 .يٕمٓمٞمف ٓ اًمٌمء ووم٤مىمد هلؿ، ديـ ٓ ٕنف اًمديٜمٞم٦م: اًمٜم٤مطمٞم٦م وُمـ إظمالىمٞم٦م،

 شم٘مٚمٞمؾ طمٞم٤مهتؿ وُمـ اًمٙمٗم٤مر، ه١مٓء يٕمٞمش يمام يٕمٞمش أن طمٞمٜمئذ ًمف جيقز ٓ وم٤معمًٚمؿ

 شمرسمٞم٦م قمغم واًمّمؼم اًمٜمًؾ، سمتٙمثػم ي٠مُمر ٕنف اإلؾمالُمل: اًمٜمٝم٩م ظمالف وهذا اًمٜمًؾ،

 اًمٙمٗم٤مر صمٛمرة همػم طمٞم٤مهتؿ ذم اعمًٚمٛملم صمٛمرة شمٙمقن أن جي٥م: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ًمذًمؽ إوٓد:

 .طمٞم٤مهتؿ ذم

 ٟمدظمؾ أن جي٥م اًمٖمرسمٞملم ُمـ شمٚم٘مٞمٜم٤مه اًمذي اإلؾم٘م٤مط اإلضمٝم٤مض، ذم اًمٜمٔم٤مم ومٝمذا

 ٕن اًمٖمرب: ُمـ شم٠متٞمٜم٤م يمام ٟم٠مظمذه٤م ٓ وأن اإلؾمالُمٞم٦م، إطمٙم٤مم ُمع يتقاومؼ شمٕمديالً  ومٞمف

 وٓ اح٤مدي٤مت، ذم ُمث٤مل وهذا اًمنمىمل، ًمٚمٛمًٚمؿ يّمٚمح ٓ اًمٖمري٥م اًمٙم٤مومر يٚمًٌف ُم٤م

 .اهلل ؿم٤مء إن ؾم١مال قمـ اجلقاب اٟمتٝمك أفمـ سمٙمثػم، وأهؿ أهؿ ..اعمٕمٜمقي٤مت أن ؿمؽ
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 ؾم٥ٌم؟ أي قمغم اإلضمٝم٤مض جيقز ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 طمرام ومٝمذا اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد يٙمقن أن إُم٤م اًم٤ًمسمؼ، اًمتٗمّمٞمؾ قمغم جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 إمم اًمٜمٔمر وهق اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ ومٞمف سمد ومال اًمروح، ٟمٗمخ ىمٌؾ يٙمقن أن وإُم٤م واطمدًا، ىمقًٓ 

 قمغم ظمقف يم٤من إذا أُم٤م ذيمرٟم٤م، يمام جيقز ٓ إُمالق ظمِمٞم٦م هق اًم٤ٌمقم٨م يم٤من وم٢مذا اًم٤ٌمقم٨م،

 ٟمٗمخ ىمٌؾ ٕنف جيقز: طمٞمٜمئذ إـم٤ٌمء يٕمرومٝم٤م يمثػمة أؾم٤ٌمب ذم هٜم٤م ًم٥ًٌم، ُمثالً  إم

 .اًمروح

 اًمٕمزل شمًٛمٞم٦م ضم٤مءت ًمذًمؽ طمٞم٦م، ٟمٗمس ىمتؾ سمٜم٦ًٌم ٕنف جيقز: ومال اًمروح سمٕمد أُم٤م

 .ٟمٕمؿ أي. إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمّمٖمرى سم٤معمقءودة

 أرسمٕملم أُمف سمٓمـ ذم ظمٚم٘مف جيٛمع أطمديمؿ أن» :ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمد اًمٓمٗمؾ إصؾ أن ي٘مقًمقن وإـم٤ٌمء أؿمٝمر، أرسمٕم٦م سمٕمد اًمروح ٟمٗمخ ومٞمف... شيقُم٤مً 

 ...هٜم٤م وُمـ يٜمٌض اًم٘مٚم٥م أؾم٤مسمٞمع ؾمت٦م

 ىمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜمٔمرة أقمؿ سمٕم٤ٌمرة وًمٜم٘مٚمٝم٤م اًمٓمٌٞم٦م، اًمٜمٔمرة سم٠من ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م :اًمِمٞمخ

 يتٜم٤مىمض اًمٕمٚمؿ سم٠من أىمقل أن اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمـ أريد ٓ وأن٤م اًمنمقمٞم٦م، اًمٜمٔمرة قمـ ختتٚمػ

ً، وؾمٞمٔمؾ ىم٤مس، اًمٕمٚمؿ إن أىمقل أن أريد ًمٙمٜمل اًمنمع، ُمع  شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ ىم٤مسا

 سمٕمْمٝمؿ أو ي٘مقًمقن هؿ..طمؼ ؿمٝم٤مدة يِمٝمدون إؾمػ ُمع نٗمًٝمؿأ إورسمٞمقن سم٠من

 هذه ُمثؾ ؾمٛمٕمتؿ ًمٕمٚمٙمؿ. سمجٝمٚمٜم٤م ُمٕمروم٦م ازددٟم٤م قمٚمامً  ازددٟم٤م يمٚمام: ي٘مقل إىمؾ قمغم

 .اًمٙمٚمٛم٦م

 وٓ إرض ذم ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف ختٗمك ٓ وهق قمٚمٞمؿ، طمٙمٞمؿ ُمـ شمٜمزيؾ هق اًمنمع ًمٙمـ

 ًمف اًمتجريب وم٤مًمٕمٚمؿ هذا، اًمتجريب اًمٕمٚمؿ ُمـ أوؾمع قمٚمٛمف وم٤مًمنمع وًمذًمؽ اًمًامء، ذم

 .قمٜمده٤م ي٘مػ طمدود

 اًم٤ًمدس، إؾمٌقع ذم اجلٜملم ذم شمدب احلٞم٤مة سم٠من ي٘مقل ٞم٥مٌاًمٓم سم٠من أىمقل وم٤مٔن

 اهلل رؾمقل ـمريؼ ُمـ اهلل قمـ اخلؼم ضم٤مءٟم٤م اًمذي اًمروح هق هذا ًمٞمس ٟم٘مقل ومٜمحـ

 سمٕمد اجلٜملم ذم شمٜمٗمخ ضمداً  واًم٘مديؿ اًم٘مديؿ ُمـ وخمٚمقىم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م، روح هٜم٤مك أن ط
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 ي٘مرب واًمذي إـم٤ٌمء، يٙمتِمٗمٝم٤م اًمتل احلٞم٤مة شمٚمؽ همػم احلٞم٤مة هذه اًمراسمع، اًمِمٝمر

 ٓ اًمتل ضمداً  وصٖمػمة اًمّمٖمػمة احلقيٜم٤مت هذه ذم مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن يمام اعمٜمل أن اعمقوقع

 ًمٙمـ طمٞم٤مة، ومٞمٝم٤م أخٞمس احلقيٜم٤مت ومٝمذه ضمدًا، ضمداً  اعمٙمؼم اعمٜمٔم٤مر سم٤معمجٝمر، إٓ شمرى

 ذم اًمٕمٚمؿ ٟمٛمٌم ٟمحـ وًمذًمؽ اجلٜملم، ذم شمٜمٗمخ اًمتل اًمروح همػم اًمروح، همػم احلٞم٤مة هذه

 ًمٙمؿ أضب وأن٤م سم٤مٔظمر، أطمدمه٤م ٟميب وٓ ؾمٌٞمٚمف، ذم اًمنمع وٟمٛمٌم ـمري٘مف،

 :ُمثالً 

ومٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ  اًمٙمرة قمـ شمٖمٞم٥م ٓ اًمِمٛمس هذه أن اجلٖمرا

 يمذًمؽ؟ أخٞمس إروٞم٦م،

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وضمف قمغم اعمقضمقدة ًمٚمٌالد سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمًٌل أُمر وهمروهب٤م ـمٚمققمٝم٤م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 ذم ٟمحـ ٟم٘مقل اعمنمق، ُمـ شمٓمٚمع اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمام ُمثالً  ذًمؽ ُمـ إروٞم٦م، اًمٙمرة

 حتديد ذم ي٘مقل أجْم٤مً  واًمنمع اًمِمٛمس، ـمٚمٕم٧م: ٟم٘مقل اًمٕم٤مم، اًمٌنمي اًمٕمرف قمرومٜم٤م،

 ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ومٞم٘مقل اًمِمٛمس، شمٓمٚمع طمتك: اًمٗمجر صالة وىم٧م

 أن ىمٌؾ اًمٕمٍم صالة ُمـ أدرك وُمـ أدرك، وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمٗمجر صالة

 .شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب

 ىمٛم٦م قمغم اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمام ي٘مقل اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ اعمرئل، هق وهذا اًمنمع هذا

 أفمٝمرهت٤م اًمتل هل إؿمٕم٦م اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت وإٟمام اجلٌؾ، وراء شمزال ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم هل اجلٌؾ

 .ًمٕمٞمٜمٜم٤م

 اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمرؤي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس، ـمٚمٕم٧م ح٤م أن ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع: إذاً 

 .ـمٚمٕم٧م ُم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٙمـ اًمٌنمي٦م،

 شمٜم٤مىمض؟ هٜم٤مك هؾ: إذاً 

 اًمٕمٚمؿ يرى يمام اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م ُم٤م ٟمراه٤م، يمام اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م شمٜم٤مىمض، ٓ ٓ،
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 .اًمدىمٞمؼ

 اعمِم٤ميخ، سمٕمض قمغم أؿمٙمٚم٧م اًمتل وطمريمتٝم٤م ويمرويتٝم٤م إرض ُمِمٙمٚم٦م يمذًمؽ

 .آظمره إمم.. يمروي٦م وًمٞم٧ًم وُمًٓمح٦م ضم٤مُمدة إرض ٓ،: وىم٤مًمقا 

 ًمق يمام ومٞمٝم٤م اًمتٍمف طمٞم٨م ُمـ: أي سم٤ًمـم٤ًم، إرض ٟمراه٤م، يمام إرض أظمل ي٤م

 ًمٞم٧ًم ومٝمل سمح٤مر، ذم ودي٤من، ذم ضم٤ٌمل، ذم سم٠مقمٞمٜمٜم٤م، إٓ ٟمراه٤م ٓ ٟمحـ ًمٙمـ سم٤ًمـم٤ًم، يم٤من

 ي٠متقن: يٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، اًمٕم٤ٌمد وإشمٞم٤من ومٞمٝم٤م اًمتٍمف ذم اًمتٛمٙمـ طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ..سم٤ًمـم٤مً 

 .سم٤ًمط يم٠مهن٤م ذًماًل: ومٞمٝم٤م ُمّم٤محلٝمؿ

 ٟمٜمٙمر وٟمحـ هقم٦م، يمذا شمدور إرض ٕن يمروي٦م: إرض سم٠من اًمٕمٚمؿ ىم٤مل وم٢مذا

ه ٓ ُم٤م ٟمٙمتِمػ اًمٕمٚمؿ ٕن هذا:  قمغم حيٛمٚمٜم٤م ٓ هذا ًمٙمـ آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمام سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ٟمحـ ٟمرا

 أن أضمؾ ُمـ شمٓمٞمؼ، ٓ ُم٤م اعمٕم٤مين ُمـ وٟمحٛمٚمٝم٤م اًمٙمريٛم٦م، أي٤مت شمٗمًػم ذم ٟمتٙمٚمػ أن

 .ٓ اًمٕمٚمؿ، ُمع ختتٚمػ ٓ

 ىم٤مل ومحٞمٜمام طمؼ، ويمالمه٤م ؾمٌٞمٚمف، ذم يٛمٌم واًمنمع ؾمٌٞمٚمف، ذم يٛمٌم اًمٕمٚمؿ ٟم٘مقل

ْٛمَس  َوشَمَرى﴿: اًمٙمٝمػ أهؾ ًم٘مّم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٕم٤ممم َورُ  ـَمَٚمَٕم٧ْم  إَِذا اًمِم  ـْ  شَمَزا  يَمْٝمِٗمِٝمؿْ  قَم

اَملِ  َذاَت  شَمْ٘مِرُوُٝمؿْ  هَمَرسَم٧ْم  َوإَِذا اًْمٞمَِٛملمِ  َذاَت  : أي ـمٚمٕم٧م إذا ،[27:اًمٙمٝمػ﴾ ]اًمِم 

 ٕن سمٕمد: شمٓمٚمع مل اًمِمٛمس أن اًمٕمٚمؿ ي٘مقل أن ذًمؽ سمٕمد هيٛمٜم٤م ٓ اًمٕملم، ًمرؤي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .رومٕمتٝم٤م اًمتل هل ؿمٕم٦مإ

 قمٚمٞمف ويٕمض سمف ويتٛمًؽ اًمنمع اًمٕمٚمؿ سملم وؾمٓم٤مً  يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمؿ: إذاً 

 اًمٕمٚمؿ سملم طمٞمٜمذاك شمٜم٤مومر وٓ سمف، ومٞم٠مظمذ ىمٓمٕمٞمتف، صمٌت٧م اًمذي أجْم٤مً  وسم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمقاضمذ،

 .اًمتجريٌل واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل

 .اعمٜم٤مؾم٤ٌمت هذه سمٛمثؾ ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 أنٔمٛمف ًمـ أنٜمل سمٛمٕمٜمك ومٞمٝم٤م، شمٙمٚمٛم٧م اًمتل احلدود ذم اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ :ُمداظمٚم٦م

ًمَِداُت ﴿: وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ًم٘مقل شمٓمٌٞم٘م٤مً  وًمٙمـ آظمره، إمم.. أو إُمالق ٦مظمِمٞم  َواًْمَقا

ـَ  ـ   ُيْرِوْٕم ـْ  يَم٤مُِمَٚملْمِ  طَمْقًَملْمِ  َأْوَٓدُه َ
ِ
َو٤مقَم٦مَ  ُيتِؿ   َأنْ  َأَرادَ  عم  واٟمت٘مؾ ،[133:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمر 
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 يٕمٜمل، احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٞمام ش..واًمٖمٞمٚم٦م إي٤ميمؿ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قلاًمرؾم ًم٘مقل

 أن يٛمٙمـ ؾمٜمتلم ًمدهي٤م أن روٞمٕمٝم٤م، شمروع وهل اعمرأة حتٛمؾ اًمٖمٞمٚم٦م أن ُمٕمٜم٤مه ُم٤م وىمٞمؾ

 ذم شم٘مري٤ٌمً  وؾمٜم٦م ُمٜمٝم٤م، يٜمج٥م ٓ ًمٙمل اخلّمقسم٦م وىم٧م ذم اُمرأتف قمـ اًمرضمؾ يٕمزل

 أو اخلٚمٗم٦م ذم اُمرأتف قمـ يٕمزل أن ذقم٤مً  جيقز ومٝمؾ ؾمٜمقات، صمالث ومتٙمقن اًمرو٤مقم٦م،

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف هلل وآظمراً  أوًٓ  واإلرادة ؾمٜمقات، صمالث يمؾ اإلٟمج٤مب يٜمٔمؿ

 احل٤مض آصٓمالح ذم وُمٕمٜمك ًمٗمٔم٤مً  هذه اًمتٜمٔمٞمؿ يمٚمٛم٦م أؾمت٤مذ، ي٤م ؿمقف :اًمِمٞمخ

 قمز رسمٜم٤م ىم٤مل يمام سمف ٟم١مُمـ ٟمحـ اًمذي سم٤مًم٘مدر ي١مُمٜمقن ٓ ومٝمؿ أوروسم٤م، ُمـ ضم٤مءٟم٤م أجْم٤مً 

  يُمؾ   َوظَمَٚمَؼ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ
ٍ
ء َرهُ  َرْ  [.1:اًمٗمرىم٤من﴾ ]شَمْ٘مِديًرا  وَمَ٘مد 

 .شواًمٙمٞمس اًمٕمجز طمتك سم٘مدر رء يمؾ» :قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م وىم٤مل

 هذا قمغم وسمٜم٤مء اعم١مُمٜملم، سمخالف ىمدر اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ يقضمد ٓ وم٤مٕورسمٞمقن

 ٓ ٕهنؿ شمٜمٔمٞمؿ: اؾمٛمف سمٌمء ي٘مقًمقن هؿ واًمٕم٘مٞمدة، اًمٕم٘مؾ وذم اًمٗمٙمر ذم اًمتٗم٤موت

 قمغم رأؾم٤مً  شمٜمٔمٞمٛمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٞم٘مٚم٥م اعمقوقع، ذم يتدظمؾ ىمد اًم٘مدر هٜم٤مك سم٠من ي١مُمٜمقن

 .قم٘م٥م

 زوضمتف شمٜمتٝمل طمتك يٜمٔمؿ اًمذي اإلٟم٤ًمن ٕن اإلؾمالم: ذم شمٜمٔمٞمؿ ٓ أنف سم٤مظمتّم٤مر

 ومٞم٠مظمذ اإلهلل اًم٘مدر يتدظمؾ ىمد أظمتٝم٤م، أو سم٠مظمٞمف حتٛمؾ أن ىمٌؾ وًمٞمده٤م إرو٤مع ُمـ

 يمٞمػ؟ قمروم٧م. اًمروٞمع هذا

 .أجقه :ُمداظمٚم٦م

 ٓطمٔم٧م إُمر، يٜمٔمؿ اًمذي هق رسمٜم٤م ىمدر، قمغم دمري دقمٝم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 .اجلقاب

 ...مجٞمؾ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 ..شواًمٖمٞمٚم٦م وم٢مي٤ميمؿ» :اًمرؾمقل طمدي٨م.. :ُمداظمٚم٦م

 أن مهٛم٧م ًم٘مد ُمٕمٜم٤مه اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ووم٘مد شواًمٖمٞمٚم٦م إي٤ميمؿ» ٓ، :اًمِمٞمخ
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 ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م دمرسم٦م جمرد وومٕمالً  ذًمؽ، شمٗمٕمؾ واًمروم وم٤مرس ومرأج٧م اًمٖمٞمٚم٦م، قمـ أهنك

 ًمٞم٧ًم ،شم١مصمر ىمد اًمٖمٞمؾ أن ُمْمٓمرسم٦م ىم٤مقمدة ٚمٞم٧ًموم ؾمٜم٦م، يمؾ ذم حتٛمؾ يم٤مٟم٧م زوضمتل

 قمٚمٞمٝم٤م وٟمٌٜمل ٟمٔم٤مُم٤ًم، يتخذه٤م أنف سمحٞم٨م ىم٤مقمدة ًمٙمـ ي١مصمر، ىمد ي١مصمر، ٓ أىمقل ُم٤م ىم٤مقمدة

 ٓ اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مٞمقد ووٕمٜم٤م إذا وًمٙمـ ُمنموقم٤ًم، أجْم٤مً  ٟمراه ٓ وم٤مًمتٜمٔمٞمؿ وىمّمقرا، قمالزم

 اًمرؾمقل أُم٦م ٟمًؾ شم٘مٚمٞمؾ ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يٜمت٩م ح٤م ٙمراهتفسم وإٟمام سمتحريٛمف، ٟم٘مقل

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اجلٜملم أن أؾم٤مس قمغم اإلضمٝم٤مض جيقز ٓ... اًم٤ًمسمؼ، ًمٙمالُمؽ ٟمرضمع :ُمداظمٚم٦م

 يٜمجٌقن يمٚمام دائامً  وزوضم٦م زوج أقمرف أن٤م... ومٞمف أو قمتف ومٞمف يٙمقن ممٙمـ ومٞمف أيمد اًمٕمٚمؿ

 هذه ُمع اًمزوج ضمٞمٜم٤مت اضمتامع ًمٚمزوج، سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م ضمٞمٜم٤مت ٟمتٞمج٦م ُمٕمقىملم أوٓد

 أظمرى، واطمدة شمزوج اًمزوج ًمق أنف اًمرهمؿ قمغم ُمٕمقىملم، أـمٗم٤مل قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م اًمزوضم٦م

 رأي ومام ـمٌٞمٕمٞملم أو قم٤مديلم أـمٗم٤مل َيٚمٗمقا  ممٙمـ آظمر ؿمخص شمزوضم٧م واًمزوضم٦م

 اعمقوقع؟ هبذا طميشمؽ

 .اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ أضم٧ٌم أنٜمل فمٜمل ذم :اًمِمٞمخ

 ...سمٕمض ُمع آصمٜملم هؿ حلٞم٤مهتؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 وإنثقي٦م ًمذيمري٦ما واجلٞمٜم٤مت هل٤م، اجلًامٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م اُمرأة ُمتزوج رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمقق، وًمد يٜمت٩م ويمذا، اعمرأة هذه يٚم٘مح يمٚمام اًمرضمؾ وم٤ٌمًمت٤مزم ُمٕم٤ًم، ٝمامسمٞمٜم ُمتٓم٤مسم٘م٦م همػم

ة شمزوج أنف ًمق ًمٙمـ  ومٝمؾ ـمٌٞمٕمٞم٤ًم، اجلٜملم ٕتك آظمر: رضمؾ شمتزوج وهل أظمرى اُمرأ

 قمٚمٞمٝمام يقضم٥م أم اًمٓمالق، اًمنمع هلام جيٞمز أم ويّمؼمان، هذا قمغم طمٞم٤مهتام شمًتٛمر

 ذًمؽ؟

 .ُمٜمؽ ؾمٛمٕمتٝم٤م ُم٤م وأن٤م اًمٓمالق، يمٚمٛم٦م ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م إخ هذا؟ شم٘مّمد أن٧م :اًمِمٞمخ

 أـمٗم٤مل هلؿ يٙمقن أن واعمًٚمٛملم اإلؾمالم ُمّمٚمح٦م ُمـ هؾ أتٙمٚمؿ أن٤م... :ُمداظمٚم٦م

 ؟..ُمٕمقىملم أهنؿ ُمًٌ٘م٤مً  ُمٕمٚمقم ويٙمقن ُمٕمقىملم

 هذا هؾ أنف إخ، ُمع حتدصمٜم٤م ح٤م ىمٚمٜم٤م قمٜمف، أضمٌٜم٤م هذا أن أظمل ي٤م أقمت٘مد أن٤م :اًمِمٞمخ
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 أن٧م أدري ُم٤م واًمٔم٤مهر ي٘مٞمٜمل، يٙمقن ٓ اًمٕمٚمؿ ٕن :٤مً ي٘مٞمٜم ُمٕمقىم٤مً  ؾمٞمٙمقن اًمقًمد يمقن

 .ٓ أم طم٤مضاً  يمٜم٧م

 ومٕماًل، محؾ حيّمؾ قمٜمدُم٤م طم٤مًم٦م ذم اًمٙمالم هذا سمس طم٤مض، يمٜم٧م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .أن احلٛمؾ ىمٌؾ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ ًمٙمـ

 .ي٘ملم همػم أو ي٘ملم.. :ُمداظمٚم٦م

 ـمٗمؾ يٜمت٩م ـمٗمؾ قمنم ؾمت٦م يمؾ ذم طم٤مًم٦م شمٙمقن ممٙمـ احل٤مًم٦م هذه يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ...ُمثالً  يٙمقن طم٤مًم٦م قمنم ومخ٦ًم ؾمٚمٞمؿ،

 ذم قم٘مقهلؿ، ذم وشمٗم٤موهتؿ اظمتالومٝمؿ قمغم اًمٜم٤مس اعمجتٛمع هذا ذم يرى أن جي٥م ىمٚمٜم٤م :اًمِمٞمخ

ؿمٞم٤مء، يتٌلم سم٤مًمْمد آظمره، إمم.. يمامهلؿ  ذم هق يٙمقن رسمام ًمٙمـ هق، هق اًم١ًمال أن ؿم٤ميػ وأن٤م ٕا

 .ُمٜمف ًمٞم٧ًم اًم٘مّم٦م أن أمتٙمـ ٓ أن٤م سمس ؾمٌؼ، قمام زائد رء ٟمٗمًف

 ضمحٞمؿ، شمّمٌح طمٞم٤مهتؿ اًمزوضم٦م، وهذه اًمزوج هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمّمد أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..يٕمٜمل ُمٕمقق ـمٗمؾ ُمـ أيمثر هلؿ يٙمقن قمٜمدُم٤م

 .هٜم٤م إخ يمالم إمم ؾمتٕمقد أراك أن٤م :اًمِمٞمخ

 أنف أذت أن٧م ُمثٚمام اعمخٚمص هؾ اعمخٚمص؟ هق ُم٤م ضمحٞمؿ، طمٞم٤مهتؿ إذا ـمٞم٥م،

 شمتزوج وىمد ُمِمٙمٚم٦م، حتّمؾ وُم٤م أظمرى سمزوضم٦م يتزوج وم٘مد ؾمٌٞمٚمف، ي٠مظمذ واطمد يمؾ

 .ُمِمٙمٚم٦م حتّمؾ وٓ آظمر، سمزوج شمٚمؽ

 سم٤مإلضمٝم٤مض؟ اعمِمٙمٚم٦م طمؾ شمريد أنؽ أم هٜم٤م؟ زوضمتف اًمزوج يٓمٚمؼ هؾ: أي

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًم١ًمال؟ هق ُم٤م وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمقل يٕمٜمل يٜمج٥م، ٓ ًمٙمل زوضمتف يؽمك اًمزوج أن إومْمؾ ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

: شمٙم٤مصمروا: »ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  وم٤مًمرؾمقل شإُمؿ سمٙمؿ ٤ٌمهلُم وم٢مين شمٜم٤مؾمٚمقا
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 ..ٟم٤مس ؾمٜمٙمقن أنٜم٤م أؾم٤مس قمغم هق اًمذي إُمؿ ي٤ٌمهل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ..ُمتٙم٤مُمؾ :اًمِمٞمخ

 ُمٕمتقهلم، أو ُمٕمقىملم، أوٓد ًمف ي٠ميت أن اإلؾمالم ُمّمٚمح٦م ُمـ ومٝمؾ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .قم٘مٚمٞم٤مً  ُمتخٚمٗملم أو

 اإلضمٝم٤مض: هق هؾ احلؾ، هق ُم٤م ًمٙمـ اإلؾمالم، ُمّمٚمح٦م ُمـ ًمٞمس ٓ :اًمِمٞمخ

 .طمؾ قمـ شمٌح٨م أن٧م ٕنؽ

 احلؾ؟ هق ومام اإلؾمالم، ُمّمٚمح٦م ُمـ ًمٞمس اجلقاب، أقمٓمٞمتؽ أن٤م

 زوضمتف؟ ويٓمٚمؼ أظمرى، زوضم٦م قمـ يٌح٨م اًمزوج أن إومْمؾ ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 قمـ يٌح٨م أنف يم٤مُمٚملم، سم٠موٓد ًمف شم٠ميت زوضم٦م قمٜمده يم٤من ًمق إومْمؾ ٓ، :اًمِمٞمخ

 شم٠ميت زوضم٦م قمٜمده يم٤من ًمق ُمٕمقىملم، سم٠موٓد ًمف شم٠ميت زوضم٦م ًمديف ٕنف ُمش أظمرى، زوضم٦م

 سم٤محل٤مًم٦م سم٤مًمؽ ومام ًمف، أومْمؾ هذا قمٚمٞمٝم٤م، أظمرى واطمدة يتزوج ومٝمؾ يم٤مُمٚملم، أوٓد ًمف

 .ٓ أو اجلقاب أظمذت! قمٜمٝم٤م شم٠ًمل أن٧م اًمتل

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ن، زم ىمؾ ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، يتزوج أن ًمف :اًمِمٞمخ  .ضمزئٞم٦م ُمٕم٤مجل٤مت اعمقوقع ٟمٕم٤مًم٩م ٟمحـ ٔا

 شم٘مقل، أن٧م يمام اًم٤ًمئؾ ذُم٦م قمغم ُمٕمقىملم سم٠موٓد شم٠متٞمف اًمتل إومم اًمزوضم٦م هذه

 مج٤مقمف يٙمقن وهؾ ي٘م٤مل، يمام اًمديـ ذم طمٞم٤مء وٓ يٙمقن وهؾ هب٤م، وي٠ميت هب٤م حيت٘مر هؾ

 رأجؽ؟ ُم٤م سمٙمثػم؟ أىمؾ ًمألومم جم٤مُمٕمتف يٙمقن أم ًمألومم يمجامقمف ًمٚمث٤مٟمٞم٦م

 ...ُمٜمف ي٠ميت اًمذي احلٛمؾ يٛمٜمع... :ُمداظمٚم٦م

 إومم، ُمـ أيمثر ُمٕمٝم٤م اشمّم٤مًمف ؾمٞمٙمقن سم٠مظمرى شمزوج إذا هذا اًمرضمؾ :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 واًمٔمٚمؿ؟ اإلضمح٤مف ُمـ رء ؾمٞمٚمح٘مٝم٤م أنف جيقز أٓ احل٤مًم٦م، هذه وذم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 احلؾ؟ ُم٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 .آٟمٗمّم٤مل :ُمداظمٚم٦م

 أب٤مح اإلؾمالم ُم٤مٟمع، هٜم٤مك ًمٞمس ؾمٌٞمٚمف، ي٠مظمذ واطمد يمؾ آٟمٗمّم٤مل، ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 آظمر، أو ًم٥ًٌم ووم٤مق طمّمؾ ُم٤م إذا ؿمؽ، سمال سم٤معمٓمٚم٘م٦م فمٚمؿ يٚمحؼ ُم٤م سمدون اًمٓمالق

 ًمٞمس اجلٜمًٞم٦م، اًمّمٚم٦م اظمتالف وإـم٤ٌمع، أظمالق، اظمتالف ضمدًا، يمثػمة وإؾم٤ٌمب

 .ٟمّمٞمٌف ي٠مظمذ واطمد ويمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ومٞمخكم إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم شمقاومؼ هٜم٤مك

 احلٞم٦م إم شمٕمرو٧م إذا إٓ جيقز ٓ هذا اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد اإلضمٝم٤مض اعمٝمؿ

 ضم٤مئز ًمف اعمًقغ اًم٥ًٌم يم٤من إذا جيقز ومٝمذا اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض أُم٤م ًمٚمٛمقت،

 .ًمقطمده يدرس أن جي٥م ؾم٥ٌم يمؾ وهذا ذقم٤ًم،

 (33:  21: 21/ 433/ واًمٜمقر اهلدى)

 (32:  24: 37/ 433/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادشقه اجلـغ إشؼاط حؽؿ

ة :ُمداظمٚم٦م  ُمـ ًمف ضمٜملم هل٤م إـم٤ٌمء وأؾم٘مط ؿمٌٞم٥م ىمٍم ُمًتِمٗمك إمم ذه٧ٌم اُمرأ

ة أن: سمحج٦م ؿمٝمقر: أرسمٕم٦م اًمٕمٛمر  ًمقٓ هذا: إـم٤ٌمء هل٤م وم٘م٤مل أخامٟمٞم٦م، طمّم٦ٌم ُمٕمٝم٤م اعمرأ

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ ىمقًمٙمؿ ومام قم٘مٚمٞم٤ًم، ُمٕمقق طمتك أو ُمِمقه، ظمرج ًمٙم٤من أؾم٘مٓمٜم٤مه ُم٤م

 ٕن إـم٤ٌمء: ه١مٓء ُمع اًمتج٤موب ٟمرى وٓ ُمثٚمف، قمـ ٟم٠ًمل ُم٤م يمثػماً  هذا :اًمِمٞمخ

 ُمـ أيمثر ُمـ أظمؼمٟم٤م وىمد سمٛمًتٞم٘مٜملم، ٟمحـ وُم٤م فمٜم٤مً  إٓ ٟمٔمـ إن: ي٘مقل طم٤مهلؿ ًم٤ًمن

 شمرض ومٚمؿ اخلؼم هذا ُمثؾ إـم٤ٌمء سمٕمض ُمـ أظمؼمن اًمٜمًقة سمٕمض أن واطمد ُمّمدر

 .فمٜم٤مً  ئمٜمقن أهنؿ ي١ميمد وهذا ـمٌٞمٕمٞم٦م، وٓدة ووًمدت واإلؾم٘م٤مط سم٤مإلضمٝم٤مض
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 ًمٌٕمض يٜمٌٖمل ومال يمٚمف، واخلٚمؼ إُمر ومٚمف وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل سمٞمد يمٚمف إُمر صمؿ

 وىمد مجٞمٕم٤ًم، اًمٜم٤مس قمغم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م ختٗمك اًمتل إُمقر هذه ُمثؾ ذم يِم٤مريمقا  أن إـم٤ٌمء

 إمم ٟمٜمٔمر أن جيقز ومال أظمريـ، اًمٜم٤مس دون إُمقر سمٕمض قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  يٓمٚمٕمقن

 ومٙمقن وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إٓ اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ وٓ اًمٜم٤مس، مجٞمع ًمدى اعمجٝمقل اعمًت٘مٌؾ

ة  ؿم٤مسمف ُم٤م أو.. ُمٕمقق إٟمف: اًمٞمقم ي٘م٤مل مم٤م ذًمؽ ٟمحق أو ُمِمقه٤مً  ضمٜمٞمٜم٤مً  شمْمع ىمد اعمرأ

 ذم شمرى ُم٤م قمٚمٞمؿ، طمٙمٞمؿ وسم٠منف وضمؾ، قمز سم٤مهلل ُم١مُمٜملم ُمًٚمٛملم سم٤مقمت٤ٌمرٟم٤م ومٜمحـ ذًمؽ،

ه اًمذي اًمتٗم٤موت هذا شمٗم٤موت، ُمـ ظمٚم٘مف  اًمٌنمة ًمقن ذم ؾمقاء قم٤مُم٦م، اًمٌنم سملم ٟمحـ ٟمرا

 اًمٕمٚمؾ ذم أو واًمًالُم٦م، اًمّمح٦م ذم أو وإنقصم٦م، اًمذيمقرة ذم أو واًم٘مٍم، اًمٓمقل ذم أو

 أن يريد وضمؾ قمز رسمٜم٤م: يٕمٜمل اًمٕمٚمٞمؿ، اًمٕمزيز شم٘مدير يمٚمف هذا ذًمؽ، وٟمحق.. واعمرض

 طمًـ، وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ذًمؽ يمؾ وًمٙمـ ي٘مٌح، وُم٤م قمٜمدهؿ حيًـ ُم٤م قم٤ٌمده يري

 ًَمٞمَْس ﴿ ٕنف وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك ٟمٗمًف اخل٤مًمؼ يمٜمٔمرة ًمٞم٧ًم وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ إمم ومٜمٔمرشمٜم٤م

ءٌ  يَمِٛمْثٚمِفِ  ِٛمٞمعُ  َوُهقَ  َرْ  ً  [.22:اًمِمقرى﴾ ]اًمٌَِّمػمُ  اًم

 اعمقوقع هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  رائٕم٤مً  أقمتؼمه طمديث٤مً  أذيمر أن زم سمد ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 وإزاره يٛمٌم أصح٤مسمف ُمـ رضمالً  ط اًمٜمٌل رأى ًم٘مد: اًم١ًمال هذا قمـ واجلقاب

 أت٘مك وم٢مٟمف إزارك ارومع! ومالن ي٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل اًمٙمٕمٌلم، دون ـمقيؾ

 ُمٜمحٜمل: يٕمٜمل أطمٜمػ؟ يٕمٜمل ُم٤مذا شأطمٜمػ إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘م٤مل وأن٘مك،

 سمتالذم ٟم٘مص ذم ُمًت٘مٞمٛم٦م اًم٤ًمق ُم٘مقس، ُمٜمحٜمل ٓ ٓ هل؟ أجش شمٕمرومقا  اًم٤ًمىملم،

: أي ومٝمق أطمٜمػ، ُمٕمٜم٤مه هذا إظمرى، اًم٘مدم يٛمس اًم٘مدم وشمٙم٤مد ـمقيٚم٦م ومجقة ذم هقن

 إلزاره، إلـم٤مًمتف اًم٥ًٌم هبذا وم٤مقمتذر فمٜمف، ذم اًمٕمٞم٥م هذا ًمٞمًؽم إزاره أـم٤مل اًمذي هذا

 .شطمًـ اهلل ظمٚمؼ يمؾ -اًمِم٤مهد وهٜم٤م-! ومالن ي٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل

ه ومام وهلذا  ىم٤مسة، رؤي٦م أهن٤م رأؾم٤مً  ٟمحٙمؿ أن جي٥م اًمٌنمي٦م اح٤مدي٦م سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ٟمحـ ٟمرا

: ي٘مقًمقن ومالن أنٗمف، أرٟم٦ٌم ُمـ أبٕمد إمم: اًم٘مديؿ اًمٕمريب اعمثؾ ي٘مقل يمام شمٜمٔمر ٓ هل

 ومال، سمٕمٞمد إمم يٜمٔمر أن أُم٤م هٜم٤م، إمم هٜم٤م ُمـ: يٕمٜمل أنٗمف، أرٟم٦ٌم ُمـ أبٕمد إمم يٜمٔمر ٓ ومالن

 .ىم٤مسة ٟمٔمرة ومٝمل ضمداً  وسمٕمٞمدة سمٕمٞمدة اإلٟم٤ًمن ٟمٔمرة يم٤مٟم٧م ُمٝمام صمؿ
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 وآٟمحٜم٤مء احلٜمػ سم٥ًٌم ُمٕمٞم٤ًٌم: ٟمٗمًف يرى اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ صح٤ميب هذا

 احلٜمػ ُمـ رء ًمٔمٝمر ذًمؽ ومقق ضمٕمٚمف ًمق ٕنف اإلزار: سم٢مـم٤مًم٦م ومًؽمه ؾم٤مىمٞمف، ذم اًمذي

ه اًمذي هذا سم٠من ٟمٔمره ط اًمٜمٌل ومٚمٗم٧م هذا،  هق اهلل ٕن قمٞم٤ًٌم: ًمٞمس قمٞم٤ٌمً  أن٧م شمرا

  ظَمْٚمُؼ  َهَذا﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام صٜمٕمؽ، ُمـ هذا وًمٞمس ظمٚم٘مف، اًمذي
ِ
 َُم٤مَذا وَم٠َمُرويِن  اّلل 

ـَ  ظَمَٚمَؼ  ِذي ـْ  اًم   .رء ُمـ َيٚم٘مقن ُم٤م ،[22:ًم٘مامن﴾ ]ُدوٟمِفِ  ُِم

 ىمدره سمٛمرض ُمّم٤مسم٤مً  يم٤من أو ُمٕمقىم٤مً  ويم٤من ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة وًمد إذا اجلٜملم هذا: إذاً 

 اًمّمح٦م: ىمٞمؾ يمام ًمألصح٤مء قمؼمة ًمٞمٙمقن ىمدره: وهذا اهلل، ُمِمٞمئ٦م ومٝمذه ؾمٚمٗم٤ًم، إـم٤ٌمء

ه ٓ إصح٤مء رؤوس قمغم شم٤مج  .اعمرى إٓ يرا

 ومقىمٙمؿ ُمـ إمم شمٜمٔمروا ٓ» :وهق ضمداً  وقمٔمٞمؿ يمريؿ ٟمٌقي شمقضمٞمف هٜم٤مك وأجْم٤مً 

 يٙمقن وم٘مد ،شقمٚمٞمٙمؿ اهلل ٟمٕمٛم٦م شمزدروا أٓ أضمدر وم٢مٟمف دوٟمٙمؿ: هق ُمـ إمم اٟمٔمروا وًمٙمـ

 سم٠مهنؿ أنٗمًٝمؿ إمم يٜمٔمرون اًمذيـ قمٜمد طمتك ظمالف وٓ اًمّمقرة، مجٞمؾ إٟم٤ًمن هٜم٤مك

 هق اجلامل وذم اخلٚمؼ، ذم اًمتٗم٤موت هذا مجٞمؾ، هذا واهلل: ي٘مقًمقن ىمد صقرة، ىمٌٞمحلم

 ح٤م ومذًمؽ ٟم٘مٞمْمف وظمٚمؼ اجلامل اهلل ظمٚمؼ ومحٞمٜمام احلٙمٞمؿ، اًمٕمٚمٞمؿ اًمٕمزيز اهلل شم٘مدير ُمـ

 ومٚمقٓ إؿمٞم٤مء، شمتٌلم وسمْمده٤م ىمدياًم، ىمٞمؾ سمام قمٜمٝم٤م اًمتٕمٌػم يٛمٙمـ سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م ىمٚمٜم٤م

 إنثك، يم٤من ُم٤م اًمذيمر ًمقٓ اًمّمح٦م، قمرف ُم٤م اعمرض ًمقٓ اجلامل، قمرف ُم٤م اًم٘م٤ٌمطم٦م

ه اًمذي اخلٚمؼ هذا ومٙمؾ اًمذيمر، يم٤من ُم٤م إنثك ًمقٓ  وضمؾ قمز اهلل ومٓمر ُم٤م قمغم ٟمرا

 .وضمؾ قمز اهلل طمٙمٛم٦م ُمـ هق قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس

 إمم سمٕمد خترج مل اًمتل إُمقر ذم إـم٤ٌمء آراء ُمع اًمتج٤موب يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠ميت ومٝمٜم٤مك احلٞم٤مة ُمٞمدان إمم ظمرضم٧م ُم٤م وم٢مذا احلٞم٤مة، ُمٞمدان

 طمدي٨م هذا ،شدواء ًمف وأنزل إٓ داء يٜمزل مل اهلل وم٢من شمداووا:! اهلل قم٤ٌمد ي٤م» :واًمًالم

 قمٌد وهق ضمٚمٞمؾ آظمر صح٤ميب احلدي٨م هذا وروى قمٜمف، اهلل ريض ذيؽ سمـ أؾم٤مُم٦م

 يٜمزل مل اهلل وم٢من اهلل قم٤ٌمد شمداووا» :وم٘م٤مل سمزي٤مدة قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل

 .شضمٝمٚمف ُمـ وضمٝمٚمف قمٚمٛمف، ُمـ قمٚمٛمف دواء، ًمف وأنزل إٓ داء
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 أن: وهق ُمالطمٔمتف ُمـ سمد ٓ ذط هٜم٤م وًمٙمـ سمٕمد، ومٞمام اًمتداوي ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: إذاً 

 ٕن وضمؾ: قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم جيقز ٓ: أي اًمقًمٞمد، هلذا قمرض ُٕمر اًمتداوي يٙمقن

 رب إيرادة حتدى أنف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من قمـ طمٙمك وضمؾ قمز اهلل

ُؿْ ﴿: وم٘م٤مل وذريتف آدم ظمّمقص ذم وضمؾ قمز اًمٕم٤معملم ُُمَرهن  َٔ ـ   َو ٌَت ُٙم  إَنَْٕم٤ممِ  آَذانَ  وَمَٚمٞمُ

ُؿْ  ُُمَرهن  َٔ ن   َو ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػم 
ِ
 .وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم جيقز ومال ،[229:اًمٜم٤ًمء﴾ ]اّلل 

 إضمراء جيقز ومال إنػ، أومٓمس ضم٤مء وًمد: ُمثالً  ضمدًا، يمثػمة وأُمثٚم٦م أُمثٚم٦م ًمف وهذا

 اًمٗمٓمس وإذه٤مب إنػ أرٟم٦ٌم رومع أضمؾ ُمـ دمٛمٞمٚمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م اًمٞمقم يزقمٛمقن يمام قمٛمٚمٞم٦م

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم اهلل، ظمٚمؼ هذا آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه سمام هذا ٕن ٓ: ُمٜمف،

 ُمـ اهلل ظمٚمؼ سمتٖمٞمػم احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٞمقم يٌتغم ُمـ أذيمر أن ضمداً  اعمٝمؿ وُمـ

 اًمٕمٍم ي٤ًميرون ذًمؽ وُمع ذًمؽ، يٕمٚمٛمقن وم٘مد سمٕمْمٝمؿ أُم٤م ضمٚمٝمؿ، يِمٕمرون ٓ طمٞم٨م

 ؿمٛمٚم٧م قم٤مُم٦م، آوم٦م وهذه اًمٚمحك، طمٚمؼ ذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل شمِمٌف: وهق أٓ احل٤مض،

 اًمٓمٞم٦ٌم: همػم احلٞم٤مة هذه حيٞم٤م اًمٞمقم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب أيمثر سمؾ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػماً 

 شمتج٤موب وٓ وذيٕمتف، وضمؾ قمز اهلل أطمٙم٤مم ُمع شمتج٤موب اًمتل هل اًمٓمٞم٦ٌم احلٞم٤مة ٕن

: ىم٤مل أنف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن قمـ ٟم٘مالً  آٟمٗم٤ًم، ذيمرت اًمذي اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من رهم٤ٌمت ُمع

ُؿْ ﴿ ُُمَرهن  َٔ ن   َو ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػم 
ِ
 [.229:اًمٜم٤ًمء﴾ ]اّلل 

 هٜم٤مك وضمؾ، قمز هلل طم٤مؿم٤م قمٌث٤ًم؟ وإنثك، اًمذيمر ظمٚمؼ: ىم٤مل يمام وضمؾ قمز وم٤مهلل

 ُمٜمٝم٤م وىمًؿ فم٤مهر ُمٜمٝم٤م ىمًؿ اًمٜم٤ًمء، وسملم اًمرضم٤مل سملم اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقُم٦م ُمٗم٤مرىم٤مت

ة اًمٔم٤مهر، اًم٘مًؿ اعمٗم٤مرىم٤مت شمٚمؽ ُمـ أن وهيٛمٜم٤م سم٤مـمٜم٤ًم،  َذًمَِؽ ﴿ هل٤م، حلٞم٦م ٓ اعمرأ

 ُمٞمزه أن قمغم ومٓمره وضمؾ قمز وم٤مهلل اًمرضمؾ أُم٤م ،[96:إنٕم٤مم﴾ ]اًْمَٕمٚمِٞمؿِ  اًْمَٕمِزيزِ  شَمْ٘مِديرُ 

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ واًمٚمحك: سم٤مًمِمقارب اعمرأة قمغم

ُؿْ ﴿: اًمِمٞمٓم٤من قمـ وضمؾ قمز اهلل طمٙم٤مه ومٞمام اعمْمٛمـ اًمٜمٝمل ُم١ميمداً  اًمّمحٞمح ُُمَرهن  َٔ  َو

ن   ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػم 
ِ
 [.229:اًمٜم٤ًمء﴾ ]اّلل 

 قمّمٞم٤من اًمرمحـ وإـم٤مقم٦م ًمٚمرمحـ، قمّمٞم٤من اًمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أظمرة، ذم إًمٞمؿ اًمٕمذاب ُمـ اإلٟم٤ًمن يٜمجق وسمذًمؽ ًمٚمِمٞمٓم٤من،
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 اهلل ًمٕمـ» :قمٜمف ذيمره ؾمٌؼ ومٞمام اًمِمٞمٓم٤من خم٤مًمٗم٦م وضمقب ذم اعمٕمٜمك هذا ُم١ميمداً 

 اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت

 ذم اًمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م ظمٓمقرة ُمٜمف ًمٙمؿ ًمٞمتٌلم احلدي٨م هذا ذم أن اٟمٔمروا ،شًمٚمحًـ

 ًمٞمتٛمتع إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي اًمقوع ذًمؽ ذم ظمٚم٘م٧م اعمرأة أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م اهلل، ظمٚمؼ شمٖمٞمػم

 شمتزيـ أن أرادت أهن٤م ومٚمق آٟمٗم٤ًم، وصٗم٧م يمام ووع ذم ومخٚم٘مٝم٤م طمالًٓ، متتٕم٤مً  اًمرضمؾ هب٤م

 اًمٚمٕمٜم٦م ايمت٧ًٌم ىمد سمذًمؽ شمٙمقن قمٚمٞمف وضمؾ قمز رسمٜم٤م ومٓمره٤م ُم٤م قمغم زائدة شمزيٜم٤مً 

 أي ذم ؿمٕمقرهـ، يٜمتٗمـ اًمتل: أي شاًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» احلدي٨م، هذا ذم اعمذيمقرة

 مخس» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٗمٓمرة، ُمـ يم٤من ُم٤م إٓ ٟمٕمؿ،: اجلقاب سمدهنـ؟ ُمـ ُمٙم٤من

 يم٘مص احلٚمؼ وذًمؽ اًمٜمتػ ومٝمذا ،شاًمٕم٤مٟم٦م وطمٚمؼ اإلسمط، ٟمتػ: ُمٜمٝم٤م وذيمر: ًمٗمٓمرةا ُمـ

 شمتزيـ أن أُم٤م اًمٗمٓمرة، ُمـ ذًمؽ اًمِم٤مرب، ويم٘مص اًمٗمٓمرة، ُمـ ذًمؽ يمؾ إفم٤مومر،

ة  هبذا ذًمؽ يمؾ.. ظمدهي٤م ُمـ.. ؾم٤مىمٞمٝم٤م ُمـ.. ُمثالً  ذراقمٞمٝم٤م ُمـ ؿمٕمره٤م شمٜمتػ سم٠من اعمرأ

 قمغم ظم٤مص٦م ُمرة، احل٘م٤مئؼ شمٙمقن دائامً  أن وًمق احل٘مٞم٘م٦م، هذه شمٕمٚمٛمقا  أن جي٥م احلدي٨م

 طمٞم٤مهتؿ ؾمٛمٕمٝمؿ ـمرق ُم٤م ورسمام وقم٤مؿمقه٤م، اًمنميٕم٦م ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٗمقا  قم٤مدة اقمت٤مدوا اًمذيـ

 اعمٕمت٤مدون يم٤من ؾمقاء اقمت٤مدوه٤م، اًمتل اًمٕم٤مدة هذه ُمثؾ ذم رهبؿ يٕمّمقن أهنؿ يمٚمٝم٤م

 . ٟم٤ًمء أو رضم٤مًٓ 

ة يم٤مٟم٧م إذا شمرى ،شاًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل  وهل اعمرأ

 شمرى وضمٝمٝم٤م، قمغم شمٜم٧ٌم ؿمٕمرات أو ظمدهي٤م، ؿمٕمر شمٜمتػ أن قمٚمٞمٝم٤م حيرم ًمٚمزيٜم٦م ُمقوع

ٟمٜم٤م ي٤م. أومم سم٤مب ُمـ ؿمؽ سمال ذًمؽ اًمرضمؾ؟ طمٙمؿ يٙمقن ُم٤مذا  وم٢مذا اعمًٚمٛملم، إظمقا

ة يٚمٕمـ يم٤من  خلٚمؼ اعمٖمػمات: سمٕمٚم٦م ٟمٌٞمٝم٤م أو رهب٤م إذن سمٖمػم ؿمٕمره٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٜمتػ اعمرأ

 ًمٚمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م ومٞمف ٕن ًمٚمحًـ: ظمٚمؼ يٖمػموا أن ًمٚمرضم٤مل جيقز ٓ إذاً  ًمٚمحًـ، اهلل

 .ًمٚمرمحـ وقمّمٞم٤من

 هل: واعمتٜمٛمّم٦م اعمزيٜم٦م، هل: اًمٜم٤مُمّم٦م شواعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» 

 .ٟم٘مقل ظمٚمٞمٜم٤م اعمٜمتقوم٦م
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 اًمتل شواعمًتقؿمامت» أظمتٝم٤م، شمِمؿ اًمتل شواًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت» 

 .سمدهن٤م ذم اًمقؿمؿ شمٗمٕمؾ

 ومًدت: ىمد وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  اًمٜم٤مس ه١مٓء ومٓمرة أن ضمداً  اًمقاوح٦م إدًم٦م ُمـ هذا

ة شمٙمقن اًمنمع، طمًٜمف ُم٤م واؾمت٘مٌحقا  اًمنمع، اؾمت٘مٌحف ُم٤م اؾمتحًٜمقا  ٕهنؿ  ُمثالً  اعمرأ

 هذا وشمِمٛمف، ومت٠ميت اهلل ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م ومال ؿمٕمر، ومٞمف ُم٤م طمتك مجٞمؾ أبٞمض ذراع هل٤م

 وًمذًمؽ اًمٗمٓمرة: ووم٤ًمد اًمٕم٘مؾ وم٤ًمد هق هذا سمنمهت٤م، سمٞم٤مض ُمـ أمجؾ فمٜمٝم٤م ذم اًمقؿمؿ

 ٓ اهلل، قم٤ٌمد ٕنٜم٤م هلل: أنٗمًٝمؿ يًٚمٛمقا  أن ورضم٤مًٓ  ٟم٤ًمء مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمغم ومٞمج٥م

 .حتريامً  وٓ حتٚمٞمالً  ٟمٛمٚمؽ ٓ اهلل، ؿم٤مء ُم٤م إٓ ٟمٗمٕم٤مً  وٓ ضاً  ٕنٗمًٜم٤م ٟمٛمٚمؽ

 شم٤ٌمرك اهلل ُمـ سمقطمل هق وم٢مٟمام ؿمٞمئ٤مً  طمرم أو ؿمٞمئ٤مً  طمٚمؾ إذا ط اهلل رؾمقل

 وقمٚماًم، اقمت٘م٤مداً  يٙمقن ىمد واًمتحريؿ اًمتحٚمٞمؾ أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟمٕمٚمؿ أن وجي٥م وشمٕم٤ممم،

: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمنمك: ذم ي٘مع ٕنف ومٞمف: ي٘مع أن ُمًٚمؿ ٕي جيقز ٓ وهذا

يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ ﴿ قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمد  ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  وشم٤مرة ،[12:اًمِمقرى﴾ ]اّلل 

 ُمـ يمثػم ومٞمف ي٘مع ُم٤م وهذا قمٛماًل، واًمتحٚمٞمؾ اًمتحريؿ يٙمقن شم٤مرة قمٛماًل، اًمتحريؿ يٙمقن

 أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ» :ط ىمقًمف واؾمٛمٕمقا  اهلل، طمرم ُم٤م يًتحٚمقن طمٞم٨م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم

م م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ» اًمزٟم٤م،: أي اًمٗمرج،: أي شاحلر يًتحٚمقن أىمقا  احلر يًتحٚمقن أىمقا

 ىمردة ُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن وًمٕم٥م، هلق ذم يٛمًقن واعمٕم٤مزف، واخلٛمر واحلرير

 احلٛمراء، اًمٚمٞم٤مزم يمجامقم٦م وضمؾ، قمز اهلل طمرم ُم٤م قمٛمالً  اؾمتحٚمقا  ٕهنؿ :شوظمٜم٤مزير

 واًمٖمٜمك ُمٕمٝمـ، واًمتٗم٤مطمش اًمٜم٤ًمء، وخم٤مًمٓم٦م اخلٛمر، ُمٕم٤مىمرة ذم.. وًمٕم٥م هلق ذم يٛمًقن

 ىمقًمف ،شوظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن يٛمًقن» ذًمؽ، وٟمحق.. واًمٓمرب

 قمٛمالً  يًتحؾ أن اعمًٚمؿ جيقز ومال وًمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًم:: يٕمٜمل شيًتحٚمقن» :اًمًالم قمٚمٞمف

 طمرم مم٤م عمحرم ارشمٙم٤مب أو اهلل، خلٚمؼ شمٖمٞمػماً  يم٤من ؾمقاء وضمؾ، قمز اهلل طمرم مم٤م ؿمٞمئ٤مً 

 سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم سمف اًمتذيمػم أردت ُم٤م هذا. ذًمؽ وٟمحق.. اخلٛمر وذب واًمنىم٦م يم٤مًمرسم٤م: اهلل

 مل إذا هذا سم٠من اًمٓمٌٞم٥م وشمٜم٠ٌم إم سمٓمـ ذم يم٤من إذا اجلٜملم أن: وهق اًم١ًمال، ذاك

 وضمؾ قمز اهلل ٕن إًمٞمف: يٚمتٗم٧م ٓ اًمٙمالم هذا ُمٕمقىم٤ًم، ؾمٞمٙمقن يً٘مط ومل جيٝمض
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 .ٟمٕمؿ. يِم٤مء يمام ومٞمف ىمدره ؾمٞمجري

 اعمرأة ىمّم٦م اًمٞمن، أبق أظمقٟم٤م ًمٜم٤م ذيمر ُم٤م طمدي٨م ذم أذيمريمؿ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اجلٜملم هذا إٟمزال قمغم إـم٤ٌمء وىمرر اجلٜملم سمٓمٜمٝم٤م ذم يم٤من اًمتل

 أبق أظمقٟم٤م ًمٜم٤م ومذيمر أنتؿ، ذيمرمتقه٤م اًمتل اًمّمقرة همػم أظمرى صقرة ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمس

ة وأب٧م اجلٜملم، هذا شمٜمزيؾ إـم٤ٌمء ىمرر أنف اخلػم جيزيف اهلل اًمٞمن  ًمٙمـ شمٜمزًمف، أهن٤م اعمرأ

ة شمٜمزًمٞمف، أن سمد ٓ: هل٤م ىم٤مل اًمقًمد أبق  اجلٜملم: هذا أنزل وًمـ أـمٚمؼ أن٤م: ىم٤مًم٧م وم٤معمرأ

ة وومٕمؾ همري٥م، خمٚمقق يٕمٜمل سمٓمٜمٝم٤م ذم اًمذي أن ىم٤مًمقا  ٕهنؿ  ذًمؽ، قمغم أست اعمرأ

 ؿمٕمر وًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ ُم٤م أمجؾ ُمـ ـمٗمٚم٦م وم٠منج٧ٌم وًمدت سمٕمدُم٤م وم٤معمٝمؿ

 .ٟمٕمؿ أي اًمٓمٗمٚم٦م، هذه قمغم حمقط يمثره ُمـ اًمٓمٗمؾ

 .وهٙمذا ُمٕمقىم٦م، أهن٤م وفمٜمقا  اًمِمٕمر رأوا ومٚمام :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  (33:  39: 27/ 634/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلجفاض؟ بؿسلفة ذفؽ وظالؿة اجلـغ دم افروح تـػخ متك

 هٜم٤مك أن ظمّمقص٤مً  يٙمقن، ُمتك اجلٜملم ذم اًمروح ًمٜمٗمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمخ ُمـ إومم إرسمٕملم سمداي٦م ذم اًمٜمٗمخ أن شمث٧ٌم قمٚمٛمٞم٦م دًٓم٦م هٜم٤مك نأ: ي٘مقل ُمـ

 ذم ذًمؽ ُمثؾ قمٚم٘م٦م يٙمقن أنف: زي٤مدة ومٞمف أن يث٧ٌم ُمًٚمؿ ذم طمدي٨م هٜم٤مك وأن اجلٜملم،

 اًمٞمقم سم٤مٕرسمٕملم اًمٜمٗمخ شمٜمٗمخ اًمروح أنف قمغم احلدي٨م هبذا يًتدًمقن يقُم٤ًم، إرسمٕملم

 إومم؟

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ـمٌٞم٦م، وإظمرى ذقمٞم٦م، إطمدامه٤م: ٟم٤مطمٞمت٤من ؾم١ماًمؽ ذم :اًمِمٞمخ

 ذم شمٜمٗمخ إٟمام اًمروح أن اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم صم٧ٌم اًمنمقمٞم٦م

 . أؿمٝمر أرسمٕم٦م سمٕمد اجلٜملم
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 أن اقمت٘م٤مدي ذم وم٠من٤م ذًمؽ، ىمٌؾ شمٜمٗمخ اًمروح أن: ـمٌٞم٤مً  قمٚمٛمٞم٤مً  صم٧ٌم أنف: اًم٘مقل أُم٤م

 أن أقمٚمؿ أن٤م ٕنٜمل ـمٌٞم٤ًم: سمث٤مسم٧م ًمٞمس أجْم٤مً  ومٝمق اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م خم٤مًمػ أنف ُمع هذا

 ًمف ُمث٘مػ يمؾ ومٞمٝم٤م يِم٤مريمٜمل اًمتل ُمٕمٚمقُم٤ميت ُمـ وًمٙمٜمف اظمتّم٤ميص ُمـ ًمٞمس هذا

 أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ وهمػمه٤م، قمٚمٛمٞم٦م سمحقث ُمـ اًمٞمقم جيري ُم٤م قمغم آـمالع ذم ُمِم٤مريم٦م

 طمقيٜم٤مت يمٚمٝم٤م اًمرضمؾ ُمٜمل ذم اعمٛمٚمٞمٜم٦م اعماليلم ُمٜمف يقضمد اًمذي هذا اًمّمٖمػم احلقيـ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس احلٞم٤مة، ومٞمٝم٤م هل وإٟمام ُمٞمت٦م ًمٞم٧ًم

 .سمغم :ُمداظمٚم٦م

 يٜمٛمق اعمرأة رطمؿ ذم اًمٌقيْم٦م يٚم٘مح طمٞمٜمام يٜمٛمق طمٞمٜمام احلقيـ ومٝمذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اًمرضمؾ صٚم٥م ذم وهق احلقيـ هذا ذم وضمؾ قمز اهلل ومٓمره٤م اًمتل احلٞم٤مة هذه ُمٕمف ويٜمٛمق

 ُمـ سم٠مس وٓ اًمتٕمٌػم ذم وًمٜمت٤ًمُمح طمٞم٤مشم٤من، هٜم٤م وم٢مذاً  اعمرأة، رطمؿ إمم يٜمت٘مؾ أن ىمٌؾ

 اًمرضمؾ، صٚم٥م ذم وهق احلقيـ ُمع وضمدت إومم اًمروح: روطم٤من هٜم٤م ىمٚمٞماًل، ذًمؽ

 ومٞمف ويٜمٗمخ ي٠ميت يقم أؿمٝمر، أرسمٕم٦م سمٕمد احلدي٨م سمٜمص ٟمٗمخ٧م إظمرى اًمروح أو احلٞم٤مة

 ذم اعمٕمرووم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ آظمر إمم.. أنثك أم ذيمر ؿم٘مل، أم ؾمٕمٞمد: وي٠ًمل اًمروح

 .اًمّمحٞمح

 إـمالىم٤ًم، صم٤مًم٨م روح يقضمد ٓ وم٘مٝمٞم٤مً  هل؟ ُم٤م هذه اًمث٤مًم٨م اًمروح روطم٤من، إذاً  ومٝمٜم٤م

 يّمٌح طمتك ويٜمٛمق، ويٜمٛمق ويٙمؼم احلقيـ هذا حيٞم٤م هب٤م اًمتل اًمروح همػم: سمٛمٕمٜمك

 همػم ضمديدة روح ؿمؽ سمال هذه اجلٜملم، ذم شمٜمٗمخ اًمتل واًمروح إم، سمٓمـ ذم يتحرك

 قمٚمؿ ذم صم٤مسم٧م هٜم٤مك أنف دقمقى جمرد دقمقى، هذه احلقيـ، ذًمؽ ذم اًمٙمٌػمة اًمروح شمٚمؽ

 ومٞمف يٜمٗمخ سم٠من اعمٚمؽ ي٠مُمر اهلل أن ٟمٌٞمٜم٤م أظمؼمٟم٤م أو قمٜمٝم٤م اهلل أظمؼم اًمتل اًمروح أن اًمٓم٥م

 إىمؾ قمغم أو يقُم٤ًم، أرسمٕملم سمٕمد يٜمٗمخ هذا أن اًمٓم٥م قمٚمؿ ذم وٓ اًمنمع ذم ٓ اًمروح

 .إـمالىم٤مً  ومٞمف وضمقد ٓ هذا إؿمٝمر، إرسمٕم٦م ُميض ىمٌؾ

 وسملم اًمٌنمي اًمتجريٌل اًمٕمٚمؿ سملم ٟمخٚمط أن يٜمٌٖمل ٓ: أذيمر أن أريد أن٤م أظمػماً  صمؿ

 ُمـ يمالً  ٕن :ط ٟمٌٞمٜم٤م طمدي٨م وُمـ رسمٜم٤م يمت٤مب ُمـ ُمّمدره اًمذي اإلهلل اًمٕمٚمؿ

 اًمٕمٚمؿ ؾمٌٞمؾ واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن هق اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ومًٌٞمؾ ؾمٌٞمٚمف، ُمٜمٝمام ًمٙمؾ هلام اًمٕمٚمٛملم
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 .يّمٞم٥م وىمد َيٓمئ وم٘مد اًمٌنم، هق اًمٙمًٌل

ة أن: إؾمػ ُمع يمثػم وٟم٠ًمل، ٟمًٛمع ُم٤م يمثػماً   أن وايمتِمٗمقا  ضمٜملم سمٓمٜمٝم٤م ذم اُمرأ

 اعمرأة دمٝمض مل إذا وأنف ُمِمقه، اجلٜملم هذا سم٠من اًمتٚمٗم٤مز يِمٌف اًمذي اجلٝم٤مز سمقاؾمٓم٦م

 .ُمٕمقىم٤مً  اًمقًمد هذا ؾمٞمٙمقن ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة ووًمدت

 شمِمقيف ُمِمقه هذا سم٠من: ًمٚمح٤مُمؾ ىم٤مًمقا  إـم٤ٌمء سمٕمض سم٠منف ؾمئٚم٧م اًم١ًمال، هٙمذا

 ظم٤مص٦م ضمداً  خمٞمٗم٦م صقرة: يٕمٜمل رضمٚملم، ُمـ وأيمثر يديـ ُمـ أيمثر ًمف رسمام ضمدًا، ومٔمٞمع

ًمدة، ًمألم : ص٤مدىم٦م وهل طمدصمتٜم٤م اُمرأة اًم١ًمال هذا ؾمئٚم٧م طمٞمٜمام اعمجٚمس ذم ويم٤من اًمقا

 قم٤مد وُم٤م أرضمؾ أرسمٕم٦م ًمف ومًٞمقًمد وًمد ُم٤م إذا سمٓمٜمٝم٤م ذم اجلٜملم سم٠منف طمدصمقه٤م هل٤م ىمري٦ٌم سم٠من

 ومٚمام وضمؾ، قمز اهلل إمم أُمري: ىم٤مًم٧م وًمٙمـ ضمدًا، ظم٤موم٧م هل ومٛمًٙمٞمٜم٦م يد، يمؿ أذيمر

 أنف: هل٤م قمٚمٚمقا  ذًمؽ سمٕمد رضمٕم٧م! اهلل ؾمٌح٤من ؾمقي٤ًم، سمنماً  اجلٜملم هبذا وم٢مذا وًمدت

 ُمثؾ ي٘مع ُم٤م يمثػماً  طم٘مٞم٘م٦م، وهذه آظمره، إمم ُمِمقش ؿمقي٦م يم٤من يٛمٙمـ اًمتٚمٗم٤مز واهلل

 .هذا

 احلٙمؿ ُمع شمٜم٤مىمض ذم ٟم٘مع راح احل٘مٞم٘م٦م ٕنف هبذا: هذا ٟمرسمط ُم٤م: أىمقل أن ومٖمريض

 اًمٓمٌل: اًمزقمؿ قمغم أىمقل ٓ اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد اجلٜملم إؾم٘م٤مط أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م اًمنمقمل،

 ٟم٘مقل ُم٤م ذقم٤مً  ٟمحـ سمٞمٜمام حمرُم٤ًم، يٙمقن يٕمٜمل يقم أرسمٕملم سمٕمد إؾم٘م٤مـمف ُمٕمٜم٤مه هذا ٕن

 .طمٞم٤مً  يً٘مٓمف ٕنف حمرُم٤ًم: يٙمقن اإلؾم٘م٤مط هذا أؿمٝمر أرسمٕم٦م سمٕمد إٓ

 ُمـ أيمثر ُمذيمقر شمٗمّمٞمؾ ًمٜم٤م ومٝمٜم٤م ذًمؽ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض أو اإلؾم٘م٤مط يم٤من إذا أُم٤م

 زوضمتف، اًمرضمؾ جي٤مُمع طمٞمٜمام اًمرطمؿ ظم٤مرج اح٤مء إؾم٘م٤مط وهق اًمٕمزل يم٤مًمٕمزل، هق: ُمرة

 إُم٦م ٟمًؾ شم٘مٚمٞمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م شمٜمزهيٞم٦م: واًمٙمراه٦م ُمٙمروه ذقم٤مً  وهق قمزل، اؾمٛمف هذا

 إمم اح٤مء يدظمؾ أن ىمٌؾ يتٙمقن أن ىمٌؾ وهق اًمٕمزل هذا ُمع اىمؽمن إذا وًمٙمـ اعمحٛمدي٦م،

ة ومرج  يتٙمقن أن يٛمٙمـ ومٝمٜم٤مك ُم٠مواه إمم وأوى يمٜمف إمم دظمؾ ُم٤م وم٢مذا ُمٙمروه هذا اعمرأ

 ومتتْم٤مقمػ آظمره، إمم.. ؾمقي٤مً  سمنماً  ويّمٌح يقًمد صمؿ ضمٜمٞمٜم٤مً  ويّمٌح يتخٚمؼ وأن

 :اصمٜملم سمنمـملم إٓ اًمتحريؿ طمد إمم شمّمؾ ُم٤م ًمٙمـ اًمٙمراه٦م،
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 .ومٞمف اًمروح ٟمٗمخ٧م ىمد يٙمقن أن: آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي إول اًمنمط

 ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض قمغم اًمداومع يٙمقن أن: اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ وًمق أظمر واًمنمط

 َوٓ﴿: إـمٗم٤مل ىمتؾ قمـ اًمٜمٝمل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم: ُمثالً  ذقمل، همػم ومٙمر اًمروح

ـْ  َأْوَٓديُمؿْ  شَمْ٘مُتُٚمقا   اجلٜملم إؾم٘م٤مط قمغم اًمداومع يم٤من وم٢مذا ،[252:إنٕم٤مم﴾ ]إُِْمالٍق  ُِم

 ٟمٗمخ٧م ًمٜمٗمس ىمتؾ ومٞمف ًمٞمس صحٞمح حمرُم٤ًم، هذا ومٞمٙمقن اإلُمالق ظمِمٞم٦م هق شمٙمقٟمف ىمٌؾ

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمام إومم، اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة شمٚمؽ قمٚمٞمف اًمداومع ًمٙمـ اًمروح، ومٞمف

 أن٧م ومٚمامذا ششمرزىمف؟ أأن٧م» :ىم٤مل اًمٕمزل، قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ؾمئؾ ح٤م إطم٤مدي٨م

 هذا ُمٕمف اىمؽمن يم٤من إذا أُم٤م ُمٙمروه، ومٝمق اًم٥ًٌم هلذا ًمٞمس اًمٕمزل يم٤من وم٢مذا! ظم٤مئػ؟

 ُمِمقه، سمٓمٜمؽ ذم ضمٜمٞمٜمؽ واهلل: ي٘مقل اًمٓمٌٞم٥م هذا ح٤م ًمذًمؽ حمرُم٤ًم: ومٞمٙمقن اًم٥ًٌم

 اًمقًمد وإذا ُمٜمف، واؾمؽميح اإلضمٝم٤مض قمٛمٚمٞم٦م جيري ي٤مهلل ُمٕمقىم٤ًم، ضم٤مء ووٕمف يمٛمؾ وإذا

 .اًمٓمٌٞم٥م ُمـ اخلٓم٠م وإٟمام رء، أي ومٞمف ًمٞمس

 إؿمٙم٤مًمف سمٙمؾ اًمٕمزل قمـ يٌتٕمدوا أن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ٟمٜمّمح ٟمحـ: اًم٘مقل ظمالص٦م

 :ىم٤مل طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٖمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٙمراه٦م: أدٟم٤مه ٕن وأنقاقمف:

 أُم٦م ٟمًؾ شم٘مٚمٞمؾ أدٟم٤مه ومٝمذا ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمهٍ  وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا »

ه وأقماله اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل  .اًمروح ومٞمف ٟمٗمخ٧م أن سمٕمد اجلٜملم إؾم٘م٤مط هق وأؾمقأ

 أوًٓ  ومٝمٛمٝمؿ قمغم حتْمٝمؿ ـمٞم٦ٌم روطم٤مً  اعمًٚمٛملم ذم يٜمٗمخ أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل

 قمز اهلل ذم اعمتح٤مسملم اإلظمقة وسملم أنٗمًٝمؿ ذم يٓمٌ٘مقه وأن صحٞمح٤ًم، ومٝمامً  إلؾمالُمٝمؿ

 .قمٜمٝمؿ اًمٌٕمٞمديـ شمِمٛمؾ طمتك دائرهتؿ شمتًع شمزال ٓ صمؿ وضمؾ،

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر وهبذا

  (33: 46: 44/ 719/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (33: 53: 37/ 719/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افقالدة تعرس ظـد افطػؾ رأس ؿطع حؽؿ

 اًمقٓدة شمٕمن قمٜمد ُمٞمت٤مً  يم٤من إذا اًمقٓدة قمٜمد يمتٗمٞمف أو اًمٓمٗمؾ رأس ىمٓمع :اًم١ًمال

 اعمرأة؟ ووم٤مة إمم ي١مدي ىمد شمٕمناً 

 .اًمٓمٌٞم٥م إمم يٜمٔمر أن جي٥م إُمر سمس ؿمؽ، سمال ضورة هذه :اًمِمٞمخ

 سمٛمٝم٤مرة يتٕمٚمؼ إُمر  ًمٙمـ اعمحْمقرات، شمٌٞمح واًميورات ضورة هذه: أىمقل

 ضمٝم٦م ُمـ وسمديٜمف ضمٝم٦م ُمـ سمٛمٝمٜمتف يقصمؼ ـمٌٞم٥م يمؾ ًمٞمس ٕنف سمف، اًمديٜمٞم٦م واًمث٘م٦م اًمٓمٌٞم٥م

 ذًمؽ، ضم٤مز قمٜمف ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمذي هذا ورأى وُم٤مهراً  ديٜم٤مً  اًمٓمٌٞم٥م يم٤من وم٢مذا أظمرى،

 ُم٤م رزىمتف وًمد وأول شمزوضمتٝم٤م زوضم٦م أول زم، سم٤مًمٜم٦ًٌم أن٤م ؿمخّمٞم٤مً  وىمع وهذا ومال، وإٓ

 .اعمحْمقرات شمٌٞمح وم٤مًميورات أوص٤مًٓ، ُم٘مٓمٕم٤مً  إٓ إم سمٓمـ ُمـ أظمرج

  (33:  34: 58/ 199/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادشقه ادقفقد ؿتؾ حؽؿ

 وم٤معمٕمت٤مد زي٤مدة، رضمٚملم أو رأؾملم قمٜمده يم٤من ُمِمقه، يقًمد ـمٗمؾ ُمرات :اًم١ًمال

 ذقم٤ًم؟ جيقز هذا ومٝمؾ ي٘متؾ، اًمِمٙمؾ هبذا اًمٓمٗمؾ يقًمد قمٜمدُم٤م هٜم٤م اعمًتِمٗمٞم٤مت قمٜمد

 سم٠منف قم٤ٌمده يري أن يريد رسمٜم٤م قمٌث٤ًم، ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م ورسمٜم٤م طمرام، جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 َُم٤م َوََيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿ وضمؾ قمز ىم٤مل يمام يِم٤مء ُم٤م َيت٤مر وأنف يريد، ح٤م ومٕم٤مل

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل   هذه ىمتؾ جيقز ومال[ 68:صاًم٘مّم﴾ ]ُينْمِ

 اخلٚمؼ، سمٕمض يٕمج٥م ٓ اخلٚمؼ ُمـ اًمٜمقع هذا ٕن وظمٚم٘مٝم٤م، اهلل سمرأه٤م اًمتل اًمٜمٗمس

 .جيقز ومال اًمٙمٗم٤مر، ؿم٠من هذا

 (..: 55. : 4/    57/  واًمٜمقر اهلدى)
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 احلؿؾ مـ ادرأة صحة ظذ خقًؾا افعزل حؽؿ

 يٙمقن ٓ طمتك ٟمٗمًف قمزل ًمرضمؾ اًمٕمزل طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 زوضمتف  وًمٙمـ وأوٓده سمٞمتف أهؾ قمغم اإلساف يًتٓمٞمع هق وًمٙمـ قمٚمٞمف، قمٌئ ذًمؽ

 .قمٚمٞمٝم٤م ي١مصمر احلٛمؾ أثٜم٤مء عمروٝم٤م ٟمٔمًرا  احلٛمؾ خت٤مف

 .اًم١ًمال أول يٕمزل؟ ح٤مذا: إول اًم١ًمال قمٗمًقا  :اًمِمٞمخ

 ..ٟمٗمًف قمزل ًمرضمؾ اًمٕمزل طمٙمؿ ُم٤م ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ ُم٤م.. ٟمٗمًف قمزل: ُمٕمٜمك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ..أقمٚمؿ واهلل سم٤مظمتٞم٤مره: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 قمزل؟ ح٤مذا :اًمِمٞمخ

 ..أو اًمزوضم٦م ُمرض ظمقف :ُمداظمٚم٦م

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ، :اًمِمٞمخ  ..اعمرض ٟمٗمًٝم٤م قمغم ختِمك ٕهن٤م اًمٌٞم٤من: ذم ضم٤مء ًمٚمٛمرأ

 ٓ أين أضمؾ ُمـ أقمزل ٓ:... يٕمٜمل يٗمن أن يريد أقمٚمؿ واهلل هق ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

، إن إوٓد قمغم أسف أن أؾمتٓمٞمع  أضمؾ ُمـ أقمزل وًمٙمـ أسف أن أؾمتٓمٞمع أتقا

 .اعمرأة ُمرض

 سمد ٓ اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ىمٌؾ.. ضمقاب ؾم١مال ًمٙمؾ طم٤مل يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اإلؾمالم ذم اًمٕمزل اإلؾمالم، ذم اًمٕمزل سمحٙمؿ شمتٕمٚمؼ وضمٞمزة ُم٘مدُم٦م ُمـ

 اًمٕمٚمامء شمٕمٌػم ذم دم٤مُمع واًمٙمراه٦م اًمٙمراه٦م، وإٟمام اًمتحريؿ ًمٞمس وأقمٜمل ُمٙمروه، إٟمف: ومٞمف

ًُم٤م يم٤من إذا ًمٙمـ ُمٙمروه، وهق ضم٤مئًزا  إُمر يٙمقن وم٘مد اجلقاز، ، يٙمقن ومال طمرا  ضم٤مئًزا

 .ومٞمجتٛمٕم٤من اًمٙمراه٦م ُمع اجلقاز أُم٤م جيتٛمٕم٤من، ٓ اًمتحريؿ ُمع اجلقاز

 ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اًمذي قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمٕمزل ضمقاز أظمذٟم٤م

 يٕمٓمٞمٜم٤م اًمذي اًمقىم٧م ذم احلدي٨م هذا ،شيٜمزل واًم٘مرآن ٟمٕمزل يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف صحٞمحٞمٝمام
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 اًم٘م٤مقمدة هذه اًمٜم٤مس، ُمـ هل٤م يتٜمٌف ُمـ ىمؾ ضمًدا ه٤مُم٦م ىم٤مقمدة يٕمٓمٞمٜم٤م اًمٕمزل ضمقاز طمٙمؿ

 ذًمؽ اجلقاز: دًمٞمؾ ومٝمق قمٜمف هنل ي٠مت ومل واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة قمٝمد ذم أُمر وىمع إذا أنف هل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞم٤من ذم أو اًم٘مرآن ذم قمٜمف سم٤مًمٜمٝمل احلٙمؿ ًمٜمزل قمٜمف ُمٜمٝمًٞم٤م يم٤من ًمق ٕنف

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم: ﴿اًم٘مرآن ذم سمف ظمقـم٥م مم٤م اًمذي واًمًالم اًمّمالة َ  اًمذ   َُم٤م ًمِٚمٜم ٤مسِ  ًمُِتٌلَم 

َل   ُم٤م أنف إؿم٤مرة ومٞمف يٜمزل، واًم٘مرآن ٟمٕمزل يمٜم٤م: ضم٤مسمر ىمقل: وم٢مًذا [44:اًمٜمحؾ﴾ ]إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمز 

 هذا يم٤من هلذا جيقز، أنف ومٛمٕمٜم٤مه سمذًمؽ طمٙمؿ اًم٘مرآن ذم يٜمزل ومل ذًمؽ ٟمٗمٕمؾ يمٜم٤م دام

 ه١مٓء قمٛمؾ أىمر ىمد ؾماموات ؾمٌع ومقق ُمـ اهلل ٕن اًمٕمزل: ضمقاز قمغم دًمٞماًل  احلدي٨م

 .ذًمؽ قمـ يٜمٝمٝمؿ ومل اًمّمح٤مسم٦م

 قمغم اإلو٤مذم احلٙمؿ هذا ي٠ميت أجـ ُمـ ُمٙمروه، سم٠منف اجلقاز إمم سم٤مإلو٤موم٦م ىمٚمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م

 اًمذيـ سمٕمض سمذيمر ًمف يتٕمرض ىمٚمام ضمًدا رائع حلدي٨م ُمالطمٔمتٜم٤م ُمـ ي٠ميت هذا اجلقاز؟

 شمزوضمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق احلدي٨م ذاك اعم٠ًمخ٦م، هذه قمـ ي٠ًمخقن

 قمٚمٞمف ىم٤مل مل؟ اًمقًمقد، اًمقدود شمزوضمقا ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود

 زوضمتف قمـ يٕمزل وم٤مًمذيش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر: »وسمٚمٗمظش ُم٤ٌمه وم٢مين: »اًمًالم

 ٟمٌٞمف رهم٦ٌم حي٘مؼ ٓ زوضمتف قمـ يٕمزل اًمذي هذه، ٟمٌٞمف رهم٦ٌم حي٘مؼ ٓ ذًمؽ ذم أنف ؿمؽ ٓ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ ؾم٤مئر قمغم سم٠مُمتف واعمٗم٤مظمرة اعم٤ٌمه٤مة وهل هذه ط

 هذا ذم إؾمامع وُمأل وذاع ؿم٤مع ُم٤م خلٓمقرة ضمًدا ه٤مم شمٜمٌٞمف احلدي٨م هذا وذم

 اإلؾمالُمل اًمنمع يٜم٤مذم ومٝمذا اًمٜمًؾ، شمٜمٔمٞمؿ أو اًمٜمًؾ سمتحديد يًٛمقٟمف مم٤م اًمٕمٍم

 سمذًمؽ ًمٜمح٘مؼ ٟمًٚمٜم٤م ُمـ ٟمٙمثر أن ُمٜم٤م يريد هق اًمٙمريؿ، اًمٜمٌقي اًمتقضمٞمف هلذا ُمٜم٤موم٤مة

 وقمغم اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م رهم٤ٌمت ُمـ رهم٦ٌمً 

 هذه أبًدا أطمدٟم٤م يًتحي ٓ زقمٛمٜم٤م ٟمحدد أو زقمٛمٜم٤م ٟمٜمٔمؿ طمٞمٜمام ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس

 ُمـ يٗمرض قم٤مًُم٤م ٟمٔم٤مًُم٤م اًمتٜمٔمٞمؿ أو اًمتحديد ضمٕمؾ ُم٤م إذا ؾمٞمام ٓ اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرهم٦ٌم

 يرشمٙم٥م طمٞمٜمام هتقن اعم٠ًمخ٦م ٕن اًمٙمؼمى: اًمٓم٤مُم٦م هٜم٤مك ُم٤م، ُمًٚمؿ ؿمٕم٥م قمغم ُم٤م دوًم٦م

 ُمِمٙمٚم٦م ص٤مرت إذا أُم٤م اعمِمٙمٚم٦م، هذه هتقن ومرد ُمـ ط اًمٜمٌل ًمرهم٦ٌم اعمخ٤مًمٗم٦م هذه

 يمؾ ُمـ سمٜم٤م حيٞمٓمقن اًمذيـ ٕقمدائٜم٤م ًمرهم٦ٌم حت٘مٞمؼ ومٝمٜم٤مك اًمِمٕم٥م شمٌٜم٤مه٤م.. اًمدوًم٦م شمٌٜمتٝم٤م
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 اعمؼمم اًم٘مْم٤مء ي٘مْمقا  أن سمٜم٤م ورمحتف اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا يًتٓمٞمٕمقن ٓ اًمذيـ ُمٙم٤من

 يمثػم ذم شمرون يمام َيٓمٓمقن ومٝمؿ وًمذًمؽ قمددهؿ، ذم اهلل سم٤مرك ح٤م اعمًٚمٛم٦م إُم٦م قمغم

 .ضمًدا ضمًدا اعمدى سمٕمٞمد ختٓمٞمًٓم٤م شمٍموم٤مهتؿ ُمـ

 َيٓمٓمقن أهنؿ سمحٞم٨م ضمٚمًدا أوشمقا  وىمد صؼًما  أوشمقا  ىمد اًمِمديد إؾمػ ُمع وهؿ

 مخًلم سمٕمد ومٚمٞمٙمـ ُمٚمٞمقن، ُم٤مئ٦م ُمثاًل  يٌٚمغ اعمًٚمؿ اًمِمٕم٥م هذا ؾمٜم٦م، مخًلم سمٕمد ُم٤م إمم

 ًمٚمٛمثؾ حت٘مٞمً٘م٤م ضمًدا، وسمٕمٞمد سمٕمٞمد إمم يٜمٔمرون ومٝمؿ ذًمؽ وقمغم ُمٚمٞمقن، مخًلم ؾمٜم٦م

 ٟمتٌٜمك طمٞمٜمام ومٜمحـ سمّم٤مطم٥م، ًمف اًمدهر ُم٤م اًمٕمقاىم٥م ذم يٜمٔمر مل ُمـ: اًم٘مديؿ اًمٕمريب

 قمٜمدٟم٤م سمام ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ واًمْمالل اًمٙمٗمر سمالد ُمـ اعمًتقرديـ واًمتحديد اًمتٜمٔمٞمؿ

 إظمروي٦م ُمٙم٤مشمٌٝمؿ ًمف ويم٤من أضمرهؿ ًمف يم٤من أوٓده سمؽمسمٞم٦م قمٜمل إذا اعمًٚمؿ أن ُمـ

 وذمش اإلٟم٤ًمن ُم٤مت إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ىمؼمه ذم وهق أجًْم٤م ًمف شمًجؾ

 سمف، يٜمتٗمع قمٚمؿ أو ضم٤مري٦م، صدىم٦م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا: »رواي٦م

 اًمٕم٘م٤مئد، سم٤مظمتالف اًمٜمت٤مئ٩م ختتٚمػ أن يٜمٌٖمل يمٞمػ اٟمٔمرواش ًمف يدقمق ص٤مًمح وًمد أو

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ضم٤مء يمام سم٤مٔظمرة إيامن قمٜمدهؿ يقضمد ٓ وم٤مًمٙمٗم٤مر ِذي  ٓ اًم 

  ُي١ْمُِمٜمُقنَ 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّلل  مَ  َُم٤م حُيَر  ُ  طَمر  ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّلل   احْلَؼ   ِدي

ـَ  ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمت ك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًم  ـْ  اجْلِ  [19:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

 ومٚمٝمؿ اًمٌٜم٧م أو اًمقًمد سمؽمسمٞم٦م قمٜمقا  إذا سم٠مهنؿ ي١مُمٜمقن وٓ سم٤مٔظمرة ي١مُمٜمقن ٓ ومٝمؿ

 .ضمذرًي٤م اظمتالوًم٤م قمٜمٝمؿ ومٞمختٚمػ اعمًٚمؿ أُم٤م وُمقهتؿ، ووم٤مهتؿ سمٕمد ُمـ أضمرهؿ

 اًمٙمٗم٤مر هب٤م حيٚمؿ ٓ سمٕم٤ٌمدات ي٘مقم أن قمٚمٞمف يؽمشم٥م أنف شمٕمٚمٛمقن وًمًدا رزق إذا ومٝمق

.. أذٟمٞمف ذم ي١مذن أن ٟمدب أُمر ي١مُمر وًمٞمده وٓدة ؾم٤مقم٦م ومٝمق هب٤م، ي١مُمٜمقا  أن قمـ ومْماًل 

 ٓ صمؿ اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة هذه إمم وظمروضمف ؾم٘مقـمف أول ذم وهق أيمؼم اهلل شمٙمٌػم يًٛمٕمف أن

 أو ومْم٦مً  سمقزٟمف واًمتّمدق ؿمٕمره وىمص اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم شمًٛمٞمتف شمرشم٥م: ذًمؽ ذم أـمٞمؾ

٤ًٌم،  هلذا شمٙمت٥م ودرضم٤مت ومْم٤مئؾ هذه يمؾ وهٙمذا، سم٤مًمٕم٘مٞم٘م٦م اعمًٛمك قمٜمف اًمذسمح صمؿ ذه

ًمد  .اًمٙمٗم٤مر سمف ي١مُمـ ٓ رء هذا وًمده، سم٥ًٌم اًمقا

 ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: ه٤مم أُمر وهق أجًْم٤م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ
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 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 متًف ًمـ إٓ اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت – زوضملم: أي – ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م: »ط اهلل

 سمف سمنمٟم٤م اًمذي اًمٗمْمؾ هذا ُمثؾ اًمٙمٗم٤مر قمٜمد هؾ سمٕمٚمؿ وم٠منئقينش اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر

! يمٚمٌٝمؿ وصم٤مًمثٝمؿ وًمديـ أو وًمًدا يرسمقا  أن قمغم ي٘متٍمون هؿ وًمذًمؽ ٓ، ؟ط ٟمٌٞمٜم٤م

 ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمقن ٓ اًمدٟمٞم٤م، طمٞم٤مهتؿ ذم متتٕمٝمؿ ُمـ ؿم٠مهنؿ وهذا شمرسمٞمتٝمؿ هذه

 وًمذًمؽش اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر متًف ًمـ: »إضمر هذا ُمثؾ هلؿ يدظمر وأن أظمرة صمقاب

 اًمقدود شمزوضمقا : »وهل اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرهم٦ٌم سمتح٘مٞمؼ شمتقومر إٟمام يمٚمٝم٤م اًمٗمْم٤مئؾ هذه

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين واًمقًمقد

سًم٤م أىمقل قمٚمٞمٙمؿ سمف أـمٚم٧م ُم٤م وًمٕمكم اًمتٗمّمٞمؾ هذا سمٕمد : اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمـ ضمقا

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ضورة هٜم٤مك يم٤من إذا  إٓ أبًدا ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًميورة أتّمقر وٓ ًمٚمٛمرأ

 شَمْ٘مُتُٚمقا  َوٓ: ﴿ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًمتل إومم اجل٤مهٚمٞم٦م رهم٦ٌم حت٘مٞمؼ قمغم

ء﴾ ]إُِْمالٍق  ظَمِْمٞم٦َمَ  َأْوَٓديُمؿْ   يٗم٤مول أن ومٞمام أبًدا قمذر ًمف يقضمد ٓ اًمرضمؾ [32:اإلها

 هذا وإٟمام شمٜمٔمٞمٛمف، أو هذا وإٟمام اًمٜمًؾ حتديد زوضمف  قمغم ذًمؽ يٗمرض قمٜمده ُمـ هق

 ي٘مقل طم٤مذق، ُمًٚمؿ ـمٌٞم٥م ُمـ سم٢مؿم٤مرة وذًمؽ ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٘مط يتّمقر أن يٛمٙمـ

 ٓ طمٞمٜمذاك ظمٓمر، ذم ومحٞم٤مهت٤م احلٛمؾ ذم اؾمتٛمرت إذا هذه زوضمتؽ سم٠من ًمزوضمف ُمثاًل 

 ؾمٞمت٤مسمع أنف ُمٕم٤مٟمٞمف ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ ٕن اًمتٜمٔمٞمؿ: ُمـ ذ اًمتحديد اًمٜمًؾ حتدد: أىمقل

 هذا ه٤مهٜم٤م، إمم قمٜمدهؿ إُمر اٟمتٝمك يمٚمٌٝمؿ، صم٤مًمثٝمؿ: ىمٚمٜم٤م ومٙمام اًمتحديد أُم٤م اًمقٓدة

 سم٠من آُمـ يم٠منف ٟمًٚمف طمدد أو اإلٟم٤ًمن ٟمٔمؿ وم٢مذا واًم٘مدر سم٤مًم٘مْم٤مء ي١مُمٜمقن ٓ يم٤مومر ُمٜمٝم٩م

 قمز اهلل أن أبًدا يٗمؽمو٤من ٓ أبقامه٤م قم٤مش ُم٤م ؾمٞمٕمٞمِم٤من اًمث٤مين وهذا إول اًمقًمد هذا

 أن حي٤موٓن صمؿ ٟمًاًل، يرزىم٤م يم٠مهناممل ويٌ٘مٞم٤من واًمث٤مين إول اًمقًمد ي٘مٌض ىمد وضمؾ

 .اًمٚمٌـ وٞمٕم٧م اًمّمٞمػ ذم: ىمٞمؾ ويمام هٞمٝم٤مت، وهٞمٝم٤مت وم٤مهتام ُم٤م يتداريم٤م

 احل٤مذق اًمٓمٌٞم٥م ي٘مدره٤م اًمتل ًمٚميورة ًمٚمزوضم٦م اًمٜمًؾ حتديد جيقز إٟمام: إًذا

 .اجلقاب هن٤مي٦م هذا اعمًٚمؿ،

 (2/33:17:19 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 يليت اجلـغ هذا وضعت وـؾام جـقـًا، بطـفا دم حتؿؾ امرأة

 افرابع؟ افشفر ؿبؾ اجلـغ تسؼط ؾفؾ مشقًها،

ة :ُمداظمٚم٦م  ُمِمقًه٤م، ي٠ميت اجلٜملم هذا ووٕم٧م ويمٚمام ضمٜمٞمٜم٤ًم، سمٓمٜمٝم٤م ذم حتٛمؾ اُمرأ

 اًمراسمع؟ اًمِمٝمر ىمٌؾ اجلٜملم شمً٘مط ومٝمؾ

 يٕمٞمش؟ أم ُمٞمًت٤م ي٠ميت وهؾ ُمِمقًه٤م، ي٠ميت اجلٜملم ووٕم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 .يٛمقت صمؿ أج٤مم ومؽمة يٕمٞمش :ُمداظمٚم٦م

 .اًمروح ٟمٗم٨م ىمٌؾ اإلؾم٘م٤مط يم٤من إن إٓ اإلؾم٘م٤مط ضمقاز أرى ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمراسمع اًمِمٝمر ىمٌؾ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمراسمع اًمِمٝمر ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 اًمراسمع؟ اًمِمٝمر ىمٌؾ إؾم٘م٤مـمف جيقز هؾ: هٙمذا شم٠ًمل هل :ُمداظمٚم٦م

ـم٤ٌمء سمٕمض طمٙمؿ: اًمدقمقى هذه شمِمٌف ىمّم٦م ؾمٛمٕمٜم٤م ىمد ٕنٜم٤م اًمٙمراه٦م: ُمع جيقز :اًمِمٞمخ  ٕا

 وًمذًمؽ شم٘مقيؿ، أطمًـ ذم وضمؾ قمز اهلل سمحٙمٛم٦م ضم٤مء صمؿ ُمِمقًه٤م، ؾمٞم٠ميت اجلٜملم سم٠من اُمرأة قمغم

ت ومال ـم٤ٌمء أظم٤ٌمر سم٠من ٟم٘مٓمع أن ٓمٞمعًٟم  وًمٙمـ اًمت٘مدير، ذم َيٓمئقن وم٘مد ي٘ملم، هق قمالُمٝمؿوإ ٕا

٦م يّمؾ ٓ ومٝمق اًمروح ٟمٗم٨م ىمٌؾ اإلؾم٘م٤مط يم٤من إذا: طم٤مل يمؾ قمغم  ضم٤مئز، ومٝمق اًمتحريؿ ُمرشٌم

 .اعمرأة هذه قمٚمٞمٝم٤م ُمرت دمرسم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

 (32:11:43/ (ب16) ضمدة ومت٤موى)

 افؾقفب ظؿؾقة ظؿؾو احلؿؾ مـع أدوية تعاضل حؽؿ

 ..إوٓد ًمتٜمٔمٞمؿ اًمٚمقًم٥م أو احلٛمؾ، ُمٜمع دواء :ُمداظمٚم٦م

 أصاًل  هٜم٤م ٟمتذيمر أن جي٥م اًمتٜمٔمٞمؿ، هذا قمغم ًمٚمداومع يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل هذا :اًمِمٞمخ

 يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا » :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق
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 ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمض شمٜم٤مذم احلٛمؾ ُمٜمع وؾم٤مئؾ شمٕم٤مـمل أن ؿمؽ ومال شاًم٘مٞم٤مُم٦م

ة اظمتٞم٤مر قمغم احلدي٨م هذا د ومتٙمثػم اًمقًمقد، اعمرأ  اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٦م ؾمقا

 واًمٕمٜم٤مي٦م إوٓد سمؽمسمٞم٦م اًمزوضملم ىمٞم٤مم صمؿ اًمنميٕم٦م، اعم٘م٤مصد ُمـ هذه واًمًالم

ًمديـ ذًمؽ يمؾ اًمّمالة قمغم وشم٠مديٌٝمؿ اإلؾمالم سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ  ومحٞمٜمام ضمًدا، قمٔمٞمؿ أضمر ًمٚمقا

ًمدان يتٕم٤مـمك  شمدظمؾ اًمتل ؾم٤ٌمبإ يتٕم٤مـمقن [ٓ] ومٙم٠مهنؿ احلٛمؾ ُمٜمع أؾم٤ٌمب اًمقا

 إؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمقن أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ويم٠مهنؿ ضمٝم٦م، ُمـ ط اًمٜمٌل ىمٚم٥م قمغم اًمنور

 يم٤من إذا إٓ اعمًٚمؿ إًمٞمف يًٕمك ٓ أُمر وهذا طمًٜم٤مهتؿ، شمٙمثػم وسملم سمٞمٜمٝمؿ حتقل اًمتل

 يمٚمام اعمرض هذا يزداد اعمرض، ُمـ ٟمقع ُمثاًل  اعمرأة ذم يٙمقن يم٠من ُمٚمح٦م، طم٤مضم٦م هٜم٤مك

 أؾم٤ٌمب ًمتٕم٤مـمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل ُم٤م وم٠مىمؾ هذا قمرومٜم٤م وم٢مذا وًمًدا، وووٕم٧م طمٌغم ذه٧ٌم

 .ُمٙمروه٦م ومٝمل ًمٚمحٛمؾ اعمٜمع

: ُمثاًل  وهل ؾمٞمئ٦م قم٘مٞمدة آٟمًٗم٤م إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل إُمقر هذه ُمع اىمؽمن إذا وًمٙمـ

 أؾم٤ٌمب ُمـ يم٤مٟم٧م واًمتل اجل٤مهٚمٞملم ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اإلُمالق ظمِمٞم٦م.. اًمٗم٘مر ظمِمٞم٦م

 ُمع احلٛمؾ ُمٜمع ٕؾم٤ٌمب اعمتٕم٤مـمل هذا يٚمت٘مل ذطمٞمٜمئ اًمٗم٘مر ظمِمٞم٦م ٕوٓدهؿ ىمتٚمٝمؿ

 أن: واوح ومرق ُمع إُمالق ظمِمٞم٦م أوٓدهؿ ي٘متٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اجل٤مهٚمٞملم أوَلؽ

 ومٝمؿ احلٛمؾ ُمٜمع وؾم٤مئؾ أُم٤م احلٞم٤مة، ىمٞمد إمم ظمروضمٝمؿ سمٕمد ي٘متٚمقهنؿ يم٤مٟمقا  أوَلؽ

ة سمٓمـ ذم اجلٜملم شمٙمقن سملم حيقًمقن  وم٢مذا واطمد، هق اًم٘مّمد وإٟمام اًمٗمرق، هق ومٝمذا اعمرأ

 إُمر ومٞمّمٌح اإلُمالق ظمِمٞم٦م أجًْم٤م احلٛمؾ ُمٜمع وؾم٤مئؾ شمٕم٤مـمل قمغم اًمداومع اح٤مٟمع يم٤من

ًه٦م، أؿمد  .اًمتحريؿ طمٞمز ذم يدظمٚمف أن ويٛمٙمـ يمرا

 ختتٚمػ، اًمقؾم٤مئؾ هذه: وًمٙمـ سمٕم٤مُم٦م، احلٛمؾ ُمٜمع وؾم٤مئؾ شمٕم٤مـمل ذم رأجل هذا

 اعمرأة شمٙمِمػ أن يتٓمٚم٥م اًمٚمقًم٥م شمريمٞم٥م أن ؿمؽ ومال اًمٚمقًم٥م، آٟمًٗم٤م ُمٜمٝم٤م ذيمرت وم٠من٧م

 ًمٚمٛمرأة جيقز ومال حترياًم، أؿمد ومذًمؽ ًمٓمٌٞم٥م اًمٙمِمػ يم٤من وإذا ًمٓمٌٞم٦ٌم، وًمق قمقرهت٤م قمـ

 إذا إٓ أقمت٘مد ٓ احلٛمؾ؟ ُمٜمع ذم اًميورة وأجـ ًميورة، إٓ قمقرهت٤م قمـ شمٙمِمػ أن

 وم٢مذا احلٛمؾ، ُمٜمع وؾم٤مئؾ شمتٕم٤مـمك أن إمم يْمٓمره٤م اًمذي هق اعمرأة ذم ُمرض هٜم٤مك يم٤من

 هٜم٤مك ويم٤من طمرام، وهذا اًمٕمقرة قمـ ًمٚمٙمِمػ ٟمٗمًٝم٤م شمٕمرض اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض أن قمرومٜم٤م
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 أن هل٤م جيقز اًمتل هل احلٌقب هذه ذومحٞمٜمئ شمتٕم٤مـمٝم٤م احلٌقب سمٕمض ُمثؾ رىأظم وؾم٤مئؾ

 .اًمٕمقرة قمـ اًمٙمِمػ يتٓمٚم٥م اًمذي اًمٚمقًم٥م شمريمٞم٥م دون شمتٕم٤مـمك

 (33:54:45/ (14) ضمدة ومت٤موى)



 للنزأة الزجل توليد
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 أن جيقز ؾفؾ ضبقبة ؾقفا فقس مديـة دم احلامؾ ادرأة ـاكت إذا

 افضورة؟ باب مـ رجؾ ضبقب يقفدها

ة يم٤مٟم٧م إذا :اًم٤ًمئؾ  يقًمده٤م أن جيقز ومٝمؾ ـمٌٞم٦ٌم ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمديٜم٦م ذم احل٤مُمؾ اعمرأ

 اًميورة؟ سم٤مب ُمـ رضمؾ ٥مـمٌٞم

 اعمحٔمقرات: شمٌٞمح اًميورات: ىم٤مقمدة ذم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك داظمؾ هذا ُم٤م :اًمِمٞمخ

 جيقز ٓ ىمٚمٜم٤م وم٢مذا جيقز، ٓ: ٟم٘مقل أن وإُم٤م اًميورة سم٤مب ُمـ جيقز: ٟم٘مقل أن إُم٤م ٕنٜم٤م

 يّمقره٤م ي٘مدر اًمديمتقر ـمٌٕم٤مً  صقرة ٟمٗمؽموٝم٤م اُمرأة: يٕمٜمل اعمرأة؟ هذه شمٗمٕمؾ ُم٤مذا

 وًمٞمس وٓدهت٤م شمٕمنت.. ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة وٓدهت٤م شمٙمـ مل وٓدهت٤م شمٕمنت ُمٜمل، أطمًـ

 :أُمريـ سملم واًمده٤م أو زوضمٝم٤م أو ومٝمل ٟم٤ًمئٞم٦م ـمٌٞم٦ٌم أن٧م ىمٚم٧م يمام هٜم٤مك

 أنف أو اًمقٓدة قمن سم٥ًٌم متقت ويدقمٝم٤م اًمقاىمع إُمر هلذا يًتًٚمؿ أن إُم٤م

 دار إذا وهٜم٤م اُمرأة وًمٞمس رضمؾ ًمٙمٜمف اًمٜم٤ًمء ذم خمتص هق اًمذي اًمٓمٌٞم٥م قمٜمد ي٠مظمذه٤م

ً، أىمٚمٝمام اظمت٤مر اًمنميـ سملم إُمر  اًمتل اعمرأة هذه شمذه٥م أن هق ذاً  وم٤مٕىمؾ ذا

 ُمئ٤مت ُمـ ُمث٤مل ومٝمذا ـمٌٞم٦ٌم هٜم٤مك يقضمد ٓ ٕنف اًمٓمٌٞم٥م: اًمرضمؾ إمم وٓدهت٤م شمٕمنت

 إًمٞمف، اوٓمررشمؿ ُم٤م إٓ ىم٤مقمدة سمٛمثؾ شمٕم٤مًم٩م اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ إًمقف ٟم٘مؾ مل إن

 ىم٤مل هل٤م و٤مسمط ٓ ُمؽمويم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٌ٘مك ٓ طمتك ًمٙمـ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح واًميورات

 أو اعمريْم٦م هذه: يٕمٜمل سم٘مدره٤م؟ شم٘مدر: ُمٕمٜمك ُم٤م سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة: اًمٕمٚمؿ أهؾ

 ًمٙمـ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات اًم٘م٤مقمدة ًمتٓمٌٞمؼ ُمث٤مل وٓدهت٤م شمٕمن اًمتل هذه

 .سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة

 وشمٕمرض شمذه٥م أن ضورة ًمٞمس هٜم٤م ُمثالً  سمٓمٜمٝم٤م ذم سمٛمٖمص أصٞم٧ٌم واطمدة

 ىم٤مقمدة ُمٕمٜمك هذا آظمره، إمم قمقرهت٤م قمـ سمٓمٜمٝم٤م قمـ ويٙمِمػ ـمٌٞم٥م قمغم طم٤مهل٤م

 وم٤مٔن سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة ًمٙمـ سم٘م٤مقمدة وشم٘مٞمده٤م اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات

 اًمنمقمٞم٦م ًمألطمٙم٤مم آًمتزام قمدم وقمٍم اًمتٗمٚم٧م قمٍم احل٤مض اًمٕمٍم ذم ٟمٕمرومف اًمذي
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518 

 يٙمقن أن سملم اًمنمقمل احلٙمؿ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ يٗمرىمقا  ٓ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء أيمثر يٙم٤مد أنف

 اًمٕمٍم ذم ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر وهذا اعم٘م٤مسمؾ وقمغم أنثك، أو ذيمراً  يٕم٤مجلٝم٤م اًمذي اًمٓمٌٞم٥م

 ذًمؽ ذم يم٤من وًمق رضمؾ ٕنف اًمٓمٌٞم٥م: قمٜمد ُمٓمٚم٘م٤مً  زوضمتف ي٠مظمذ ٓ واطمد أن احل٤مض

 ؾم١ماًمؽ؟ ضمقاب هذا أفمـ ذًمؽ، سملم واحلؼ واد ذم وه١مٓء واد ذم ومٝم١مٓء هاليمٝم٤م

 ومٞمٝم٤م أن ُمديٜم٦م ذم أنٜم٤م ومروٜم٤م! ـمٞم٥م: اًم١ًمال ؾداظم ُمـ ؾم١مال هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 أن اعمًٚمؿ اًمديمتقر هلذا جيقز هؾ اًمٜم٤ًمئل يمتقراًمد إمم اعمرأة وذه٧ٌم وـمٌٞم٦ٌم ـمٌٞم٥م

 .اًم١ًمال داظمؾ ُمـ اًم١ًمال هذا اعمٝمٜم٦م؟ هذه ذم يٕمٛمؾ

 جيقز ومال اعمٝمٜم٦م هذه ذم ُم٤مهرات ـمٌٞم٤ٌمت هٜم٤مك يم٤من إذا اجلقاب، ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

 .اجلقاب ٟمٗمس ومٞمجقز، يٙمـ مل وإن

 .(يم٤مُمالً  745 رىمؿ واًمٜمقر اهلدى ؾمٚمًٚم٦م)

 رجؾ يقفدها أن احلامؾ فؾؿرأة جيقز هؾ

ة يم٤مٟم٧م إذا: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  قمغم ي٘مقم أن جيقز هؾ طم٤مُمؾ اعمرأ

 رضمؾ؟ شمقًمٞمده٤م

 ًم٘مد اًمٞمقم، اعمًٚمٛمقن هب٤م اسمتكم اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞمخ

ة يم٤مٟم٧م  يًٛمك ُم٤م سمٕمض أو ىمري٤ٌمهت٤م سمٕمض وسمٛم٤ًمقمدة داره٤م، قم٘مر ذم شمْمع احل٤مُمؾ اعمرأ

 اعمًٚمٛملم شم٠مثر سم٥ًٌم يمٚمف وهذا إوو٤مع، ومتٖمػمت اًمٌالد، سمٕمض ذم اًم٘م٤مسمٚم٦م أو سم٤مًمداي٦م

 ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمّمداىًم٤م اًمٖمرسمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمت٘م٤مًمٞمد

: ىم٤مًمقا  ًمدظمٚمتٛمقه، و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع وذراقًم٤م سمِمؼم، ؿمؼًما  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من

 وهمػمه ًمٚمؽمُمذي رواي٦م وذم!ش اًمٜم٤مس؟ ومٛمـ: ىم٤مل واًمٜمّم٤مرى؟ اًمٞمٝمقد! اهلل رؾمقل ي٤م

 اعمًٚمؿ يتّمقره أن يٛمٙمـ ُم٤م أؾمقأ  ذم اًمٙمٗم٤مر هل١مٓء إقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد هذا شم٠ميمٞمد ومٞمٝم٤م

 ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من ًمق طمتك: »اًمؽمُمذي طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م

 ٟمرى وم٢مٟمٜم٤م اهلل، رؾمقل صدقش ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ومٞمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم أُمف
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 .واًمٕم٤مدات اًمت٘م٤مًمٞمد أؾمقأ  يِمٛمؾ ًمٚمٙمٗم٤مر اعمًٚمٛملم ُمـ اًمت٘مٚمٞمد

ءً  اعمًتِمٗمك، ذم شمْمع أن جي٥م اُمرأة يمؾ أن ٓزُم٦م قم٤مدة أصٌح أنف ذًمؽ ُمـ  ؾمقا

٤ًٌم، أُمًرا  شم٘مٚمٞمًدا أصٌح إًمٞمف، شمْمٓمر مل أو ذًمؽ إمم اوٓمرت  اًمٗم٘مػمة اًمٌٞمقت طمتك رشمٞم

ة شمقًمٞمد ُمـ ًمتتٛمٙمـ اًميوري٦م ٟمٗم٘م٤مهت٤م ُمـ شمْمٞمؼ أن حت٤مول  اعمًتِمٗمك، ذم احل٤مُمؾ اعمرأ

 .ًمٚمٙمٗم٤مر اعمًٚمٛملم ُمـ شم٘مٚمٞمد هذا

 اعمًتِمٗمك ذم اعمرأة إدظم٤مل أصؾ أن: اعم٘مدُم٦م وهذه اًمتقـمئ٦م هذه سمٕمد ٟم٘مقًمف اًمذي

 واًمتْمٞمٞمؼ اًمتحديد ُمـ سمد ٓ وإٟمام ُمٓمٚمً٘م٤م، هٙمذا سمجقازه اًم٘مقل جيقز ٓ ًمٚمتقًمٞمد

 سمٕمٚمٛمٝم٤م رأت إذا.. احل٤مُمؾ اعمرأة هذه قمغم اعمنموم٦م اًمٓمٌٞم٦ٌم أو اًم٘م٤مسمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا: ومٞم٘م٤مل

 ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م إضمراء شمتٓمٚم٥م ىمد وأهن٤م ـمٌٞمٕمٞم٦م همػم وٓدهت٤م شمٙمقن ؾمقف اعمرأة هذه أن

 أن جيقز ومال ـمٌٞمٕمٞم٦م اًمقٓدة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م اعمًتِمٗمك، إمم شمٜم٘مؾ احل٤مًم٦م هذه ذم قمٚمٞمٝم٤م،

 .واطمدة هذه ـمٌٞمٕمًٞم٤م، شمقًمٞمًدا ًمتقًمٞمده٤م وم٘مط اعمًتِمٗمك شمدظمؾ وأن داره٤م ُمـ خترج

 اًمتل اًمْمٞمٗم٦م احلدود هذه ذم اعمًتِمٗمك شمدظمؾ أن اعمرأة اوٓمرت إذا: إظمرى

 ُمـ ـمٌٞم٦ٌم يقًمده٤م أن قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام اًمٓمٌٞم٥م اًمرضمؾ شمقًمٞمده٤م يتقمم أٓ ومٞمج٥م ذيمرٟم٤مه٤م

 ذم وٓدهت٤م يم٤مٟم٧م إذا جي٥م: ٟم٘مقل ىمد سمؾ سم٠مس، ٓ ذًمؽ ومحلم شمقضمد مل وم٢من اًمٜم٤ًمء،

 .ُمقضمقدة همػم اًمٓمٌٞم٦ٌم أن دام ُم٤م اًمٓمٌٞم٥م يقًمده٤م أن ظمٓمر

 ٓ ُمـ اًمذي قمٚمؿ ُمـ: اصمٜمتلم ىم٤مقمدشملم ُمـ ي١مظمذ اًمتٗمّمٞمكم إظمػم اجلقاب وهذا

 يًٌؼ مل ضمديدة يم٤مٟم٧م إذا ؾمٞمام ٓ اًمٕم٤مرو٦م اعم٤ًمئؾ قمـ اجلقاب حيًـ مل سمف ًمف داريف

 .اًم٤ًمسم٘مقن اًمٕمٚمامء قم٤مجلٝم٤م أن

 ُم٘مٞمدة وهل إظمرى اًم٘م٤مقمدة اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات: إومم اًم٘م٤مقمدة

ة يم٤مٟم٧م إذا: ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة: ًمألومم  وًمده٤م شمْمع أن سم٢مُمٙم٤مهن٤م اعمرأ

 ـمٌٞم٦ٌم شمقًمٞمده٤م ومٞمتقمم اوٓمرت وم٢من اعمًتِمٗمك، إمم شمذه٥م أن هل٤م جيقز ومال داره٤م ذم

 اًميورات: ىمٚمٜم٤م ٕنٜم٤م اًمٓمٌٞم٥م: اًمرضمؾ شمقًمٞمده٤م شمقمم شمقضمد مل وم٢من ـمٌٞم٥م، وًمٞمس

 اعمرأة: ٟم٘مقل أن قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورات: ىمقًمٜم٤م ذًمؽ سم٘مدره٤م، شم٘مدر
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ة شمقضمد مل إذا ًمٙمـ شمقًمده٤م، اًمتل هل  اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات: طمٞمٜمٍئذ ىمٚمٜم٤م اعمرأ

 يتٕمرض أن ُمـ سمنم ًمٞمس اًمٓمٌٞم٦ٌم شمقضمد ٓ طمٞمٜمام ًمٚمٛمرأة اًمرضمؾ ُمـ اًمتقًمٞمد أهذا

 ىمد وضمؾ قمز اهلل وم٢من اخلٜمزير، وحلؿ واًمدم اعمٞمت٦م ُمـ اهلل طمرم ُم٤م ي٠ميمؾ ٕن اعمًٚمؿ

ٓ  : ﴿وم٘م٤مل أي٦م ظم٤ممت٦م ذم ذيمر  أن ًمٙمؿ ومٞمحؾ [229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

ٓ  : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٙمـ اعمحرُم٤مت هذه ُمـ شم٠ميمٚمقا  ﴾ إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 اًم٤ًمسم٘متلم اًم٘م٤مقمدشملم اًمٕمٚمامء أظمذ واًمًٞم٤مق اًم٤ًٌمق ُمـ أي٦م هذه ُمـ [229:إنٕم٤مم]

 اًميورة وإٟمام اإلـمالق قمغم ذًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات: ذيمًرا 

ٓ  : ﴿ىم٤مل ٕنف سم٘مدره٤م: شم٘مدر  .[229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 حلؿ جيد أو ُمٞمت٦م هٜم٤مك ومٞمجد ضمققًم٤م ًمٚمٛمقت يتٕمرض اًمّمحراء ذم ُمثاًل  ومرضمؾ

 ـم٤مزضًم٤م حلاًم  ي٠ميمؾ يم٤من ًمق يمام اعمٞمت٦م هذه ُمـ وي٠ميمؾ جيٚمس ومال ذًمؽ ٟمحق أو ظمٜمزير

 ًٓ  ُمـ ٟمٗمًف سمف ويٜم٘مذ رُم٘مف سمف يًد ُم٤م سم٘مدر وإٟمام اجلقع، ُمـ هنٛمتف يِمٌع طمتك طمال

 اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات: اًم٤ًمسم٘متلم اًم٘م٤مقمدشملم ُمّمدر هل أي٦م هذه اهلالك،

 .سم٘مدره٤م شم٘مدر واًميورة

 .اًم١ًمال ذاك ضمقاب هذا

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  ...إذا إٓ ًمٚمٛمًتِمٗمك اًمدظمقل هل٤م جيقز ٓ ًمٚمٛمرأ

 ..آٟمًٗم٤م ٟمحـ ىمٚمٜم٤م اًمدًمٞمؾ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ـمٌٞم٦ٌم ديمتقرة أي قمغم شمٚمد أن أضمؾ ُمـ اعمًتِمٗمك شمدظمؾ اعمرأة ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٌٞم٧م ذم شمٚمد ٓ ُمًٚمٛم٦م

ٟمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شمتذيمر أن جي٥م إصؾ ذه٤مهب٤م :اًمِمٞمخ ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿اًم٘مرآ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم

ـَ  ضْم َج  شَمؼَم  ة أن وم٤مٕصؾ [33:إطمزاب﴾ ]إُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمُّ  أن هل٤م جيقز ٓ اعمرأ

 أي٦م هذه ٟمزًم٧م طمٞمٜمام اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام حل٤مضم٦م إٓ داره٤م ُمـ خترج

ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م  ًمٙمـ اهلل أذن ىمد: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل [33:إطمزاب﴾ ]سُمٞمُقشمُِٙم

 ًمٚمٛمرأة، سم٤مًمٜم٦ًٌم أجًْم٤م اًم٘م٤مقمدة وهذه إصؾ هذا شمذيمرٟم٤م إذاش حل٤مضمتٙمـ خترضمـ أن
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 ًمٞمس.. ذيمرٟم٤م يمام ـمٌٞمٕمل وووٕمٝم٤م احل٤مُمؾ ًمٚمٛمرأة طم٤مضم٦م هٜم٤مك ًمٞمس: ٟم٘مقل ومٜمحـ

، هذا اعمًتِمٗمك، شمدظمؾ أن طم٤مضم٦م هٜم٤مك ًٓ ة إن: وصم٤مٟمًٞم٤م أو  اعمًتِمٗمك شمدظمؾ اًمتل اعمرأ

 جيقز ٓ اًمتٕمرض ومٝمذا اًمٜم٤ًمء، قمـ ومْماًل  اًمرضم٤مل ُمـ ًمٙمثػم ًمالٟمٙمِم٤مف شمتٕمرض

 .ٟمٕمؿ ىمٚمٜم٤مه، ح٤م اًمدًمٞمؾ هق ومٝمذا اًمذيمر، اًم٤ًمسم٘م٦م احلدود ذم إٓ إًمٞمف شمٚمج٠م أن ًمٚمٛمرأة

 ؟[ىم٤مسمٚم٦م يقضمد ٓ إذا] :ُمداظمٚم٦م

 ذم شمٚمد يم٤مٟم٧م إذا: ىمٚم٧م اعمقوقع، هذا قمـ أضم٧ٌم أن٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 ٓ سمٛمث٤مل شم٠ميت وم٠من٧م ًمٚمٛمًتِمٗمك، خترج أن إمم سمح٤مضم٦م وًمٞم٧ًم ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة داره٤م

 ومحٞمٜمٍئذ داي٦م أو ىم٤مسمٚم٦م اًمٌٚمدة هذه ذم يقضمد ٓ: شم٘مقل أن٧م اًم٤ًمسمؼ، سمحثل قمـ َيرج

ة شمٌٞمح اًمتل احل٤مضم٦م وضمدت ذًمؽ ُمٕمٜمك يقضمد ٓ: ؾمٌؼ اجلقاب  شمدظمؾ أن ًمٚمٛمرأ

 اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مٞمقد ُمالطمٔم٦م جي٥م اعمًتِمٗمك شمدظمؾ طمٞمٜمام أجًْم٤م ًمٙمـ اعمًتِمٗمك،

 سمٚمد سملم شمٗمرق أنؽ إُمر ذم ُم٤م يمؾ اًم٤ًمسمؼ، سمحثل ذم ُمٕمل شمزال ٓ وم٠من٧م ذيمره٤م، ؾمٌؼ

 ٟم٠ميت وإٟمام إـمالىًم٤م، هٙمذا جيقز وٓ جيقز ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٟمحـ وًمذًمؽ وآظمر،

 .ٟمٕمؿ يم٤من، ووع أي وذم يم٤من سمٚمد أي ذم ُمٜمف احلٙمؿ ُمًٚمؿ يمؾ ًمٞم٠مظمذ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

 (2/33:27:51 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 األكابقب أضػال حؽؿ

 سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع إن٤مسمٞم٥م، ـمٗمؾ ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 أقمٓمٜم٤م زوضمتف، همػم أنثك سمقيْم٦م ذم ويْمٕمف اًمرضمؾ ُمٜمل ي٠مظمذ إـم٤ٌمء سمٕمض هٜم٤مك

 ظمػم؟ اهلل وضمزاك اًمدًمٞمؾ

 اًمذي هذا ٕن زوضمتف: إمم اًمرضمؾ ُمٜمل ٟم٘مؾ اًم١ًمال يٙمقن أن فمٜمٜم٧م ًم٘مد :اًمِمٞمخ

 ـمري٘م٦م ومٝمق زوضمتف، همػم إمم اًمرضمؾ ُمٜمل يٜم٘مؾ أن أُم٤م اًمٜم٤مس، سمٕمض قمغم يِمٙمؾ ىمد

 اًمزٟم٤م ُمـ ٟمقع ومٝمذا اًمزٟم٤م، ُمـ يٜمِم٠م قم٤مدة هق اًمذي اًمٜم٤مس أن٤ًمب ًمتخٚمٞمط قمٍمي٦م

 اًم١ًمال هذا ُمثؾ شمٙمرار ُمٕمٜمك ُم٤م وإٓ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم قمغم شمٜمٓمكم ًمٓمٞمٗم٦م ـمٌٞم٦م سمٓمري٘م٦م

 ذم.. شمٞمف ذم واًمٜم٤مس اهلل ؿم٤مء ُم٤م إمم إؾمئٚم٦م هذه وحتقم وشمدوم واعمجالت اجلرائد ذم

 اًمذي ًمٙمـ اعمًٚمؿ، قمٜمف يت٤ًمءل أن يٜمٌٖمل وٓ جيقز ٓ أُمر هذا ضمًدا، ؿمديد وٞم٤مع

 اًمٓمٌٞم٦م اًمٓمري٘م٦م هبذه زوضمتف إمم اًمرضمؾ ُم٤مء ٟم٘مؾ جيقز هؾ: قمٜمف يت٤ًمءل أن يٜمٌٖمل

 .احلديث٦م

 أن ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ هق اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم يِمٙمؾ ىمد اًمذي اًم١ًمال: اًمِم٤مهد

 اًمٜم٘مؾ هذا ٕن ذًمؽ جيقز: ٓ: ٟم٘مقل زوضمتف؟ إمم ُم٤مءه يٜم٘مؾ أن ًمٚمٓمٌٞم٥م يًٛمح

 اجلٛمٞمع قمغم َيٗمك ٓ وهذا اًمزوضم٦م، قمقرة قمـ اًمٓمٌٞم٥م يٙمِمػ أن إىمؾ قمغم يًتٚمزم

 ُمقاىمٕمتف جيقز ٓ ذقًم٤م جيقز ٓ وُم٤م جيقز، ٓ أُمر هذا اًمٜم٤ًمء قمقرات قمغم آـمالع أن

 ُم٤مءه ًمٞمٜم٘مؾ رضمؾ ذم ضورة هٜم٤مك يٙمقن أن ُمٓمٚمً٘م٤م ٟمتّمقر وٓ ًميورة، إٓ وارشمٙم٤مسمف

 ٓ وهذا أطمٞم٤مًٟم٤م، إُمر يًتٚمزم وىمد زوضمتف، ومرج إمم اعمحرُم٦م اًمٓمري٘م٦م هبذه

 قمقرة قمغم اًمٓمٌٞم٥م اـمالع أجًْم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م يًتٚمزم ىمد إُمر أن أتّمقر ًمٙمٜمل[..يٚمزم]

 :خم٤مًمٗمتلم اًمٓمٌٞم٥م هذا يرشمٙم٥م أن إُمر طمٞمٜمئذ ومٞمْمٓمر أجًْم٤م، اًمرضمؾ

 قمقرة قمـ يٙمِمػ أن: وإظمرى اًمزوضم٦م، اعمرأة قمقرة قمـ يٙمِمػ أن: إومم

 قمـ شمٜمٌئ أهن٤م يٙمٗمل اًمٓمرق هذه ؾمٚمقك أن ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م جيقز ٓ هذا اًمزوج،
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 :اصمٜملم ؿمٞمئلم

 جيقز ٓ وهذا يذرون، وُم٤م ي٠متقن ُم٤م يمؾ ذم إوروسمٞملم ٟم٘مٚمد أنٜم٤م: إول اًمٌمء

 ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ُمْم٧م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ًمٙمؿ ذيمرت يمٜم٧م يمام

 وذمش ًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع وذراقًم٤م سمِمؼم ؿمؼًما  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ

 ىم٤مرقم٦م قمغم أُمف ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من ًمق طمتك: »وهمػمه اًمؽمُمذي ذم إظمرى اًمرواي٦م

 .اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ؾمٜمـ ٟمتٌع ٟمحـ وهٙمذاش ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ومٞمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ

 أن وٟمح٤مول أنٗمًٜم٤م ٟمِمٖمؾ أن ومٜمحـ هٜم٤مك، ُمـ ضم٤مءشمٜم٤م إن٤مسمٞم٥م أـمٗم٤مل ومٌدع

 احلّمقل ؾمٌٞمؾ ذم قمقراهتؿ قمـ يٙمِمٗمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم يٌٞمح ُم٤م اًمٗمت٤موى ُمـ ٟمًتّمدر

 .اًمٓمري٘م٦م هبذه ـمٗمؾ قمغم

 احلٞم٤مة هذه ـمٞمٚم٦م وًمًدا يرزق مل اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا أن وهل: اًمث٤مٟمٞم٦م اعمِمٙمٚم٦م

 مل أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك اًمنمقمٞم٦م، اإلهلٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م زوضمتف ُمع ىمْم٤مه٤م اًمتل اًمزوضمٞم٦م

 واًمقؾم٤مئؾ اًمًٌؾ سم٤مرشمٙم٤مب وًمق ذًمؽ قمغم يتٖمٚم٥م أن حي٤مول ومٝمق وىمدره سم٘مْم٤مئف يرض

 اًمٓمرق يًٚمٙمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم حيض ط اهلل رؾمقل يم٤من وإذا اعمنموقم٦م، همػم

 قمغم حيْمٝمؿ أن أومم سم٤مب ومٛمـ احلالل واًمٙم٥ًم اًمرزق حتّمٞمؾ ؾمٌٞمؾ ذم اعمنموقم٦م

 ًم٘مد اعمنموع، اًمٓمريؼ ُمـ اًمقًمد قمغم احلّمقل ؾمٌٞمؾ ذم اعمنموقم٦م اًمًٌؾ يًٚمٙمقا  أن

٤م إن روطمل ذم اًم٘مدس روح ٟمٗم٨م ًم٘مد! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًً  متقت ًمـ ٟمٗم

 اجلٛمٞمؾ اًمٓمري٘م٦م أؾمٚمٙمقا : أيش اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك

 يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا .. »احلالل اًمرزق ـمٚم٥م ذم اعمنموع

 ش.طمرم ُم٤م ودقمقا  طمؾ ُم٤م يمٚمقا  سم٤محلرام،

 واًمقًمد احلالل اًمرزق اهلل يرزىمٙمؿ أن ذم اعمنموقم٦م اًمًٌؾ اؾمٚمٙمقا : ٟم٘مقل ًمذًمؽ

 سم٤مًمٞمقم وٓ سم٤مهلل ي١مُمـ ٓ ُمـ يًٚمٙمٝم٤م اًمتل اًمٓمريؼ سمٜمٞم٤مت اًمٌٜمٞم٤مت هذه ودقمقا  احلالل

 .أظمر

 (33:24:17/ 6 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 األكابقب أضػال

 ذم ومٞمّمؾ اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م ذم أؾمت٤مذ أن٤م إقمّم٤مب، جم٤مل ذم اظمتّم٤ميص :ُمداظمٚم٦م

 ًمٕمٚمؽ إن٤مسمٞم٥م، أـمٗم٤مل صدد ذم أن وٟمحـ إقمّم٤مب، ُم٤مدة ُمدرس اًمٓم٥م يمٚمٞم٦م

 ذًمؽ؟ قمـ رء ؾمٛمٕم٧م

 .سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 هذا اًمّمقرة، هذه شمرى ًمٕمٚمؽ اعمٔمٝمر هذا ًمٜم٤م فمٝمر إظمػمة أوٟم٦م وذم :ُمداظمٚم٦م

 يٙمقن.. شمٚم٘مٞمح هل٤م قمٛمؾ ومٜمزويٚمٞم٦م، ُٓمرأة طمّمؾ وهذه ُمِمقه، وهق أنٌقب ـمٗمؾ

 اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح ـمًٌٕم٤م[ اًمِمٙمؾ] هبذا ـمٚمع أنف ًمدرضم٦م اًمٚم٘مٞمح٦م قمغم دم٤مرب قمٛمؾ

 ضمقاز ذم أومتك اًمٗم٘مٝمل اعمجٛمع ظمػم اهلل وضمزاهؿ ُمًتقر، اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم أن

ة، وسمقيْم٦م اًمزوج ٟمٓمٗم٦م سملم اًمتٚم٘مٞمح يٙمقن أن قمغم ذًمؽ  ًمٙمـ طمّمؾ، اًمذي هذا اعمرأ

 ذم يم٤مٕظمٓم٤مء إن٤ًمب ظمٚمط إمم شم١مدي يمثػمة وشمالقم٤ٌمت...اعمرطمٚم٦م هذه شمتخٚمؾ هٜم٤مك

 ُمـ ومٞمًحٌف ظمٓم٠م رء ومٞمحّمؾ ًمٚمٛمختؼم ويٕمٓمٞمف ٟمٓمٗمتف يٕمٓمل واطمد يم٠من إن٤مسمٞم٥م

 يَمَحّؾ  ٟمٓمٗم٦م يًتخدُمقن يم٠من إـم٤ٌمء ٟمٗمس ُمـ شمالقم٥م حيّمؾ أو إظمرى، همػم أنٌقسم٦م

 قمغم وومروٜم٤م يمٌػم، سمح٨م ىمدُمٜم٤م.... وٟمحـ وقمٛمٚمٝمؿ، دم٤مرهبؿ يٜمجح أؾم٤مس قمغم

 هذا اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمجٛمع وم٠مثٌتٜم٤م وأثٌتٜم٤مه٤م، شمالقم٤ٌمت هٜم٤مك سم٠من اًمٗم٘مٝمل اعمجٛمع ومتقى

 اجلٞمٜم٤مت، قمغم اًمتالقم٤ٌمت سمٕمض وومٞمف اخلٓم٠م وومٞمف اًم٘مّمد ؾمقء ومٞمف أنف وسمٞمٜم٤م اًمٙمالم

 اًمٕم٤ممل وذم اعمٛمٚمٙم٦م ذم قمٜمدٟم٤م اًمٜم٤مس ه١مٓء.. أن وٟمحـ اًمقراصمٞم٦م، إوص٤مف هل اًمتل

 ُم٤مذا ٟمٕمرف وٓ..سمٞمٜم٦م قمغم يٙمقٟمقا  طمتك إظمٓم٤مء هذه ًمٚمٛمرى يقوحقا  مل اإلؾمالُمل

 ُمًٚمٛملم، همػم يمٚمٝمؿ اعمختؼمات ذم اًمٌمء هذا قمٛمؾ قمغم ي٘مقم أٓ ضم٤مٟم٥م إمم جيري،

 اًمذي أُم٤م اًمرطمؿ، ذم ويْمٕمٝم٤م اًمٚم٘مٞمح٦م ي٠مظمذ هق رء آظمر سمًٞمط قمٛمٚمف اًمٓمٌٞم٥م: يٕمٜمل

 اإلؾمالُمل، اًمٕم٤ممل وذم اعمٛمٚمٙم٦م ذم قمٜمدٟم٤م اًمٙمٗم٤مر ُمٕمٔمٛمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر هق اًمتج٤مرب يٕمٛمؾ

 .ظمػًما  اهلل ومجزايمؿ اعمقوقع، هذا طمقل وومتقايمؿ رأجٙمؿ ٟمريد: يٕمٜمل
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 يمٞمػ: همػميمؿ ُمـ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ؾمٛمٕم٧م رسمام رء قمـ أؾمتقوح أن أريد أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمقرة؟ قمـ اًمٙمِمػ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه يًتٚمزم أٓ اًمتٚم٘مٞمح؟ قمٛمٚمٞم٦م يٙمقن

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

٤ًٌم ًمتتخذ اعمقوقع هذا ذم اًم٘مْمٞم٦م هذه شمذيمر ٓ ح٤مذا أدري ومام :اًمِمٞمخ  ذقمٞم٤ًم ؾمٌ

 اًمّمٜم٤مقمل؟ اًمتٚم٘مٞمح هذا عمٜمع

 قمدة هل ُمرشملم وٓ ُمرة وًمٞمس شمٙمِمػ ُمـ أيمثر ًمٚمٛمرأة حيدث ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اعمرأة ٕن اًم٤ٌمب: هذا ُمـ اجلزائري سمٙمر أبق اًمِمٞمخ أن اًمٙمالم هذا ذم ىم٤مل ُمرات،

 اعمقت ُمـ يٜمجٞمٝم٤م وٓ ضورة، ًمٞمس هذا وًمٙمقن ُمرة، ُمـ أيمثر ًمٚمتٙمِمػ شمتٕمرض

 .اًم٤ٌمب هذا ُمـ اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح هذا وىمػ ومٞمج٥م رء، هل٤م يٕمٛمؾ وٓ

 .احلؼ هق هذا :اًمِمٞمخ

 .رأجٙمؿ ٟمريد.. :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرض ُمـ سمد ٓ اًمٕمٛمٚمٞم٦م أن ُمـ أتث٧ٌم أن أردت ًمٙمـ رأجل، هذا :اًمِمٞمخ

ة، أو اًمرضمؾ ؾمقاء اًمٕمقرة ًمٙمِمػ  صح؟ اعمرأ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وًمق اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه إسم٤مطم٦م إمم يذهٌقن اًمذيـ ُمـ أتٕمج٥م أن٤م وًمذًمؽ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 وأن٧م ـمٌٞم٥م، سم٤مقمت٤ٌمرك ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل اعمِم٤ميمؾ هلذه قمٜمدهؿ ًمٞمس أهنؿ ومروٜم٤م

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه أن أن٤م يمٕمٚمٛمل يٕمٚمٛمقن هؿ ًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، اًمٕمٚمامء ه١مٓء ُمـ أدرى

 هٜم٤مك وًمٞمس ضورة، إٓ طمرام واًمٙمِمػ اًمزوضملم، قمقرة قمـ يمِمػ شمًتٚمزم

 .حتريٛمف اًمقاوح اعمحرم ارشمٙم٤مب هب٤م ًمٜمًتٌٞمح إـمالىًم٤م ضورة

 هلذا اًمٙمٗم٤مر وشمٕم٤مـمل... اًمتالقم٥م ُمـ إًمٞمف أذت ُم٤م هٜم٤مك يٙمـ مل ومٚمق ومٚمذًمؽ

 هذا إمم أوٞمػ اًمٕمقرة، قمـ ًمٚمٙمِمػ اًمزوضملم شمٕمريض يتٓمٚم٥م أنف قمٜمف ًمٙمٗمك إُمر

 وًمذًمؽ سم٤مًمٕم٘مؿ، أصٞمٌقا  أهنؿ يٌدو اًمتٙمٚمػ، هذا يتٙمٚمٗمقن اًمذيـ أن وهق آظمر، رء
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 ٟم١مُمـ وٟمحـ ذقمٞم٦م، اًمال اعمٚمتقي٦م اًمٓمرق هذه سمًٚمقك اإلص٤مسم٦م هذا دم٤موز حي٤موًمقن

 آؾمتًالم شمٜم٤مذم اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ُمثؾ إمم يٚمج٠م أن سمف يٚمٞمؼ ٓ اعمًٚمؿ أن زم ويٌدو

 وضمؾ قمز اهلل أن اعمٕمرووم٦م أي٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص ومٛمٕمٚمقم وىمدره، اهلل ًم٘مْم٤مء

 وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمِمٞمئ٦م قمغم يًتٕمكم أن يريد يم٠منف هذا وم٢مًذا قم٘مٞماًم، يِم٤مء ُمـ جيٕمؾ

 هذا شم٠ًمخٜمل أن ىمٌؾ وم٠من٤م وًمذًمؽ وضمؾ، قمز اهلل يريض ٓ ُم٤م اًمًٌؾ ُمـ ويتٕم٤مـمك

 يتٕمرض أن سمٕمد إٓ شم٘مقم ٓ اًمٕمٛمٚمٞم٦م أن ٟمٗمز ذم ىم٤مم يم٤من اًمذي قمغم سمٜم٤مءً  اًم١ًمال

 أن يٛمٙمـ أنف ُمـ يمٓمٌٞم٥م شمٗمْمٚم٧م ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًمٕمقرة، قمـ ًمٚمٙمِمػ اًمزوضملم

 أوؿ وم٠من٤م ذًمؽ، وٟمحق قمٜمده أبٜم٤مء ٓ ُمـ ًمّم٤مًمح وُيًتٗم٤مد اًمٜم٤مس أن٤ًمب شمتداظمؾ

 .اإلؾمالم ديـ ذم جيقز ٓ هذا سم٠من وأىمٓمع اجلزائري سمٙمر أبق صقت إمم صقيت

 .ذًمؽ ضمقاز سمٕمدم أومتك قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ويمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمف اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 (33:35:43/أ33: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 اجلـغ جـس ظذ افؽشػ حؽؿ

 ذم وهق اًمٌٜم٧م ُمـ اًمقًمد ٓيمتِم٤مف قمٚمٛمٞم٦م ـمري٘م٦م شمقضمد: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ ،احلٛمؾ أثٜم٤مء أُمف سمٓمـ

 ٕن اظمتّم٤ميص: ُمـ ًمٞمس ومٝمذا سمّمحٞمح ًمٞمس أو صحٞمح هذا هؾ أُم٤م :اًمِمٞمخ

ن٤م ُم٤م طمدود ذم وًمٙمـ اًمٓم٥م، سمٕمٚمؿ قمالىم٦م ًمف هذا  طمدود ذم شمزال ٓ اًم٘مْمٞم٦م أن ىمرأ

 َيِمك همػمه أو اًم٤ًمئؾ أن اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمغم اًمداومع سم٠من وأؿمٕمر واًمتح٘مؼ، اًمٌح٨م

 شمٍمح اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ُمع ذًمؽ ومٞمختٚمػ قمٚمٛمٞم٦م، طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ يّمٌح أن ُمـ

 سمٕمض جيٕمؾ اًمذي هق اًمتقهؿ هذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إٓ إرطم٤مم ذم ُم٤م يٕمٚمؿ ٓ سم٠منف

 اًمتجريب اًمٕمٚمؿ ذًمؽ طملم[ ومٞمتٕم٤مرض] صحٞمًح٤م اًمٜم٠ٌم هذا يٙمقن أن َيِمقن اعمًٚمٛملم

 هق يمام اًم٘مْمٞم٦م هبذه اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة قمغم ظمقف ٓ أنف واًمقاىمع اًمديٜمل، اًمٕمٚمؿ ُمع

 أو ذيمًرا  اجلٜملم يمقن ُمٕمروم٦م إُمٙم٤من قمٚمٛمًٞم٤م صم٧ٌم ًمق ومٞمام اإلؾمالم ىمْم٤مي٤م يمؾ ذم اًمِم٠من

 شم٤ٌمرك اهلل يًخره٤م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ سمقؾمٞمٚم٦م أو اًمقؾم٤مئط ُمـ سمقاؾمٓم٦م أنثك

 وضمؾ قمز اهلل شمٗمرد ُمـ اعم٘مّمقد ٕن ذًمؽ: ُمـ ظمقف ٓ قم٤ٌمده، ُمـ يِم٤مء عمـ وشمٕم٤ممم

 :اصمٜم٤من أُمران إرطم٤مم ذم سمام سمٕمٚمٛمف

 سمقؾمٞمٚم٦م يٕمٚمؿ ومٝمق اًمتجريب اًمٕمٚمؿ هذا أُم٤م ذاشمًٞم٤م، قمٚماًم  ذًمؽ يٕمٚمؿ أنف: إول إُمر

 ومٗمرق ذيمرٟم٤م، يمام قم٤ٌمده ُمـ يِم٤مء عمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل َيٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمـ

ـْ  َيْٕمَٚمؿُ  َأٓ: ﴿ذايت قمٚمؿ أنف طمٞم٨م اإلهلل اًمٕمٚمؿ سملم  ًمٞمس ومٝمق [24:اعمٚمؽ﴾ ]ظَمَٚمَؼ  َُم

 اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦م يمؾ يتٕم٤مـمقا  أن إمم سمح٤مضم٦م هؿ اًمٕم٤ٌمد سمٞمٜمام وؾمٞمٚم٦م، إمم سمح٤مضم٦م

 ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس ؾم٤مئر قمغم ظم٤مومٞم٤ًم قم٤مدة يٙمقن ُم٤م قمغم هب٤م ومٞمٓمٚمٕمقن هلؿ اهلل يًخره٤م

 يٜمٌٖمل ضمًدا ضوري أُمر سم٤مًمٖمٞم٥م اًمذايت اًمٕمٚمؿ سملم وم٤مًمتٗمريؼ اًمقؾم٤مئؾ، هذه يتٕم٤مـمقن

 .اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم شمِمٙمؾ اًمتل اعم٤ًمئؾ هذه ُمثؾ ذم دائاًم  ٟمًتحيه أن

 اًمٗمٚمٙمٞملم ُمـ يمثػًما  أن وهل ؿمؽ وٓ ومٞمٝم٤م ري٥م ٓ قمٚمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٕمٚمٛمقن وم٢مٟمٙمؿ
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 وإٟمام سمًٜملم وٓ سمًٜم٦م وٓ سمِمٝمقر ًمٞمس ي٘مع أن ىمٌؾ واخلًقف اًمٙمًقف قمغم يتٜمٌئقن

 أن ُمـ يتٛمٙمٜمقن هب٤م ًمٚمٜم٤مس ذيمرٟم٤م يمام اهلل ؾمخر ح٤م ضمًدا دىمٞم٘م٦م طم٤ًمسمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت هل

 ٟم٠ٌمهؿ إن صمؿ ـمقيٚم٦م، ؾمٜملم سمٕمد ُم٤م إمم واخلًقف سم٤مًمٙمًقف اًمٜم٤مس َيؼموا وأن يتٜم١ٌموا

 اًمٗمالٟمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم اخلًقف أن: ي٘مقًمقن سمحٞم٨م دىمٞم٘م٦م شمٗم٤مصٞمؾ قمغم قم٤مدة حيتقي

 ضمزئًٞم٤م يٙمقن صم٤مًمث٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم.. ٟمّمٗمًٞم٤م يٙمقن صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم.. يمٚمًٞم٤م ظمًقوًم٤م يٙمقن

 اًمذي هذا هؾ آظمره، إمم يمذا ُمٙم٤من ذم يرى وٓ يمذا ُمٙم٤من ذم اخلًقف يرى وهٙمذا،

 اًم١ًمال وضمف اًمتل يم٤معم٠ًمخ٦م هق وًمٞمس ري٥م وٓ ومٞمف ؿمؽ ٓ ُمٚمٛمقؾًم٤م أُمًرا  أصٌح

 ُمـ هذا ومٝمؾ ذًمؽ، وي٘مع اجلرائد ذم ٟم٘مرؤه دائاًم  هذا واخلًقف اًمٙمًقف طمقهل٤م،

 َيْٕمَٚمؿُ  ٓ ىُمْؾ : ﴿ُمٜمٝم٤م يمثػمة آي٤مت ذم يمام سمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل شمٗمرد اًمذي اًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ

ـْ  َٛمَقاِت  ذِم  َُم  ً ٓ   اًْمَٖمٞم٥َْم  َوإَْرضِ  اًم ُ  إِ   ؟[65:اًمٜمٛمؾ﴾ ]اّلل 

 إمم يٜمتٛمقن ممـ يمثػًما  يتخٞمٚمف ُم٤م هق هٜم٤م سم٤مًمٖمٞم٥م اعم٘مّمقد ٕن ٓ: :اجلقاب

 يٜمٔمر يم٤من اًمٗمالين اًمقزم سم٠من ه١مٓء يمت٥م ذم يذيمرون طمٞم٨م اًمٓمرق إمم أو اًمتّمقف

 يِم٘مك وومالن يًٕمد وومالن يٛمقت ومالن: وي٘مقل اعمحٗمقظ اًمٚمقح قمغم ومٞمٓمٚمع هٙمذا

 ذًمؽ وُمـ رء، يمؾ ذم ًمف ذيؽ ٓ وطمده هلل إٓ ًمٞمس اًمذايت اًمٕمٚمؿ هذا آظمره، إمم

 .اًمٖمٞم٥م قمٚمؿ ذم ًمف ذيؽ ٓ

 وَمال اًْمَٖمٞم٥ِْم  قَم٤ممِلُ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ُمْم٧م ضمٚم٦ًم ذم ًمٙمؿ ذيمرت يمٜم٧م

ٓ  *  َأطَمًدا هَمٞمٌِْفِ  قَمغَم  ُئْمِٝمرُ  ـِ  إِ ـْ  اْرشَم٣َم  َُم  يمٞمػ اٟمٔمروا [17 - 16 :اجلـ﴾ ]َرؾُمقلٍ  ُِم

 اًمرؾمؾ أُم٤م سمذاشمف، اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ أنف ومٞمذيمر سم٤مًمٖمٞم٥م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك قمٚمٛمف سملم ويٗمرق ي٘مقل

 سم٤مب ُمـ ًمٞمس هب٤م ومٕمٚمٛمٝمؿ اعمٖمٞم٤ٌمت سمٌٕمض أطمٞم٤مًٟم٤م ي٠متقٟمٜم٤م اًمذيـ إظمٞم٤مر اعمّمٓمٗملم

﴾ ُئْمِٝمرُ  وَمال اًْمَٖمٞم٥ِْم  قَم٤ممِلُ ﴿ قمٚمٞمف، هلؿ اهلل سم٢مـمالع وإٟمام ُمٜمٝمؿ ذاشمٞم٦م سم٤مًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ

ٓ  ﴿ اًمٖمٞم٥م ذًمؽ قمغم أطمًدا يٕمٚمؿ ومال.. يٓمٚمع ومال [16:اجلـ] ـِ  إِ ـْ  اْرشَم٣َم  َُم  ُِم

 ذم ضم٤مءت اًمتل ضمًدا واًمٙمثػمة اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م هذه: وم٢مًذا [17:اجلـ﴾ ]َرؾُمقلٍ 

 ُمـ ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًم٤ًمقم٦م قمالُم٤مت ذم ظم٤مص٦م سمّمقرة شمدظمؾ واًمتل احلدي٨م يمت٥م

 يمام هذا ٕن سم٤مًمٖمٞم٥م: اًمرؾمقل قمٚمؿ ُمـ ًمٞمس هذا اًمّمٖمرى، أو اًمٙمؼمى اًمٕمالُم٤مت
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 ُم٤م قمغم ًمٜمٌٞمف وضمؾ قمز اهلل إـمالع ُمـ هذا وإٟمام وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف سمف اهلل شمٗمرد ذيمرٟم٤م

 اًمٗمٚمٙمٞملم شمٜم١ٌم أن ٟمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمٜم٤م ؾمٝمؾ احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا اًمٖمٞم٥م، ُمـ ؿم٤مء

 سم٤مب ُمـ وًمٞمس اًمٖمٞم٥م قمغم آـمالع سم٤مب ُمـ ًمٞمس هذا واًم٘مٛمر اًمِمٛمس سمخًقف

 إمم هب٤م ومٞمّمٚمقن هلؿ اهلل ؾمخره٤م اًمتل ًمٚمقؾم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ اؾمتٕمامل هق وإٟمام سم٤مًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ

 ٟمٗمس ؾمٚمٙمقا  ًمق احل٘مٞم٘م٦م ذم هؿ اًمٜم٤مس وه١مٓء اًمٜم٤مس، ؾم٤مئر قمـ هم٤مب ُم٤م ُمٕمروم٦م

 اخلًقف ي٘مع ُمتك ُمٕمروم٦م هب٤م ومتٛمٙمٜمقا  شمٕمٚمٛمقه٤م هؿ اًمتل ًمٚمقؾم٤مئؾ اًمتٕمٚمؿ ُمـ اًمًٌٞمؾ

 .واخلًقف سم٤مًمٙمًقف ُمٕمرومتٝمؿ قم٤مروملم أجًْم٤م ًمٙم٤مٟمقا  ذيمره اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم

 هذا اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ سمقؾمٞمٚم٦م اًمٜم٤مس قمـ هم٤مب سمٌمء اًمٕمٚمؿ: وم٢مًذا

 سمٕمض ذم ىمدياًم  ىمرأتف يمٜم٧م أُمر ُمثاًل  هٜم٤مك إؿمٙم٤مل، ومال اًمٖمٞم٥م ُمٕمروم٦م سم٤مب ُمـ ًمٞمس

 قمٛمر يٕمرف أن يٛمٙمٜمف اًمٗمالح أن: اًمٖم٤مًم٥م وهق صحٞمًح٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ اًمٙمت٥م

 يمؾ سم٠من: ومٞم٘مقًمقن اجلذع، ٟمٗمس ذم يراه٤م اًمتل اًمدوائر ُمـ ضمذقمٝم٤م ىمٓمع سمٕمد اًمِمجرة

 اًمِمجرة هذه قمٛمر: ي٘مقل ومٝمق دائرشم٤من اجلذع هذا ذم هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ؾمٜم٦م، شمٕمٜمل دائرة

 يٛمٙمـ سم٠منف: ذًمؽ ُمـ وأهمرب أدق هق ُم٤م ىمرأت يمٜم٧م سمؾ وهٙمذا، صمالصم٦م صمالصم٦م ؾمٜمت٤من،

 اإلٟم٤ًمن أفم٤مومر ذم اًمدىم٦م ُمـ سمٌمء شمرى اًمتل اخلٓمقط إمم سم٤مًمٜمٔمر اإلٟم٤ًمن قمٛمر ُمٕمروم٦م

 اجلٜملم يمٛم٠ًمخ٦م يّمح، مل أم صح هؾ هيٛمٜمل ُم٤م ومٝمذا ؾمٜم٦م، يٕمٜمل أجًْم٤م ظمط ومٙمؾ

 سم٤مب ُمـ هق وًمٞمس إؿمٙم٤مل ومال ذًمؽ صح إن ًمٙمـ أنثك، أو ذيمر أنف وآيمتِم٤مف

 اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه اؾمتٖمالل ـمريؼ ُمـ هق وإٟمام اًمٖمٞم٥م قمٚمؿ ذم وضمؾ قمز اهلل ُمِم٤مريم٦م

 .اًمٜم٤مس قمغم َيٗمك ُم٤م قمغم هب٤م وشمٕمرف اهلل ظمٚم٘مٝم٤م

 يّمح: مل أو أنثك أم هق أذيمر اجلٜملم هقي٦م ايمتِم٤مف ـمٌٞم٤ًم صح أبًدا هيٛمٜم٤م ومال هذا قمرومٜم٤م إذا

 اًمتل اًمقؾم٤مئؾ اؾمتٖمالل سم٤مب ُمـ هق وإٟمام سم٤مًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمس صح إن ٕنف

٤من اهلل ؾمخره٤م ُمقر ُمـ ورائٝم٤م ُم٤م ٓؾمتٙمِم٤مف ًمإلًٟم  .اًمٜم٤مس ؾم٤مئر قمغم قم٤مًدة شمٖمٞم٥م اًمتل ٕا

 إطمدامه٤م، هذه ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اًمٖمٞم٥م ذم اهلل ُمِم٤مريم٦م يٕمٜمل ٓ هذا أن: ىمٚم٧م

 [34:ًم٘مامن﴾ ]إَْرطَم٤ممِ  ذِم  َُم٤م َوَيْٕمَٚمؿُ : ﴿ىم٤مل طمٞمٜمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن: وإظمرى
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 اجلٜملم هقي٦م يٙمتِمػ أن ُمثاًل  اًمٕمٚمؿ اؾمتٓم٤مع وم٢من شمٗمّمٞمٚمًٞم٤م، يٕمٚمؿ وم٘مط وطمده هق: أي

 هق هؾ ُمثاًل  اجلٜملم هبذا قمٚماًم  حيٞمط أن يًتٓمٞمع ٓ هق وًمٙمـ أنثك أو ذيمر هق هؾ

 ذم ُم٤م يٕمٚمؿ صمؿ ٟم٤مىمًّم٤م، أم شم٤مًُم٤م يٙمقن ظمٚم٘مف: يٕمٜمل ٟم٤مىمًّم٤م؟ يٙمقن أم يم٤مُماًل  ؾمٞمٙمقن

 أن ومٛمجرد اًمرضمؾ، سمٛمٜمل ي٘مقًمقن يمام اًمٌقيْم٦م أو هٜم٤مك اًمٕمٚم٘م٦م شمٕمٚمؼ أن ىمٌؾ إرطم٤مم

 ٓ، أو ؾمٞمٜمٕم٘مد اح٤مء هذا أن يٕمرف وضمؾ قمز وم٤مهلل اعمرأة رطمؿ ذم سمامئف اًمرضمؾ ي٘مذف

 أم شم٤مًُم٤م ظمٚم٘مف ؾمٞمٙمقن هؾ أنثك أو ذيمًرا  يم٤من وإذا أنثك، أو ذيمًرا  ؾمٞمٙمقن اٟمٕم٘مد وإذا

 اًمٕمٚمؿ قمغم ُمًتحٞمؾ اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه آظمره، إمم أم أم ؿم٘مًٞم٤م أم ؾمٕمٞمًدا ؾمٞمٙمقن هؾ ٓ،

 اعمٕمٜمك وهق وضمؾ قمز سمف اهلل شمٗمرد مم٤م هق يمذًمؽ قمٚماًم، هب٤م حيٞمط أن وؾمام قمال ُمٝمام

 .[34:ًم٘مامن﴾ ]إَْرطَم٤ممِ  ذِم  َُم٤م َوَيْٕمَٚمؿُ ﴿: سم٘مقًمف

٤ًٌم :ُمداظمٚم٦م  وهؿ اًمٙمٝم٤من إشمٞم٤من طمرم ومٚمامذا: ي٘مقل اإلظمقة أطمد سم٤مًم١ًمال، شم٘مري

 .اًمٜم٤مس ؾم٤مئر قمـ اًمٖمٞم٥م سمٕمض عمٕمروم٦م اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض يًتٕمٛمٚمقن أجًْم٤م

 ذم صم٧ٌم ويمام سم٤مجل٤من، يتّمٚمقن اًمٙمٝم٤من اعم٠ًمختلم، سملم يمٌػم ومرق صمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 صمؿ اًمًٛمع، يًؽمىمقن اجلـ أن مجٞمًٕم٤م ذًمؽ شمذيمرون وًمٕمٚمٙمؿ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 مم٤م اًمًامء ُمـ ؾمٛمٕمف ىمد يٙمقن ُم٤م أذٟمف ذم ومٞمٚم٘مل اإلٟمس ُمـ ىمريٜمف إمم أطمدهؿ يٜمزل

 احلؼ ومٞمختٚمط ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة أيم٤مذي٥م ذًمؽ إمم يْمٞمٗمقا  صمؿ اعمالئٙم٦م، سمف شمتحدث

 ذًمؽ وأخ٘مقا  إًمٞمف، أو٤مومقه اًمذي سم٤مًم٤ٌمـمؾ اعمالئٙم٦م طمدي٨م ُمـ اجلٜمل ؾمٛمٕمف اًمذي

 هذا يًتٖمٚمقن يزاًمقن وٓ يًتٖمٚمقن ومٙم٤مٟمقا  وًمذًمؽ اإلٟمس، ُمـ ىمريٜمٝمؿ أذن ذم مجٞمًٕم٤م

 وًمذًمؽ سم٤مًمٖمٞم٥م، اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس جيٝمٚمف ُم٤م يٕمرومقن أهنؿ اًمٜم٤مس ًمٞمقمهقن اًمٞمقم إمم

 ُمـ: »وىم٤مل اًمٙمٝم٤من إشمٞم٤من قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك ووٚمقا  سمذًمؽ أوٚمقا  وٕهنؿ

وًم٤م أو يم٤مهٜم٤ًم أتك  ش.حمٛمد قمغم أنزل سمام يمٗمر وم٘مد ي٘مقل سمام ومّمدىمف قمرا

 اًمٕم٤معملم سمرب يمٗمروا أهنؿ سم٥ًٌم ُمٌلم والل ذم أهنؿ ُمع ومٝمؿ إـم٤ٌمء ه١مٓء أُم٤م

 ٓ اًمْمالل هذا ُمع ومٝمؿ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م ىمٚم٥م قمغم أنزهل٤م اًمتل سمنميٕمتف ي١مُمٜمقا  ومل

 ُمٕمروم٦م ازدادوا قمٚماًم  ازدادوا يمٚمام سم٠مهنؿ يٍمطمقن هؿ سمؾ اًمٖمٞم٥م، يٕمرومقن أهنؿ يدقمقن

 واًمٙمِمػ اًمٜم٤مس عمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ يتٕم٤مـمقن اًمذيـ ه١مٓء سملم ومِمت٤من سمجٝمٚمٝمؿ
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 ه١مٓء سملم ؿمت٤من اًمًامء سمٕم٤ممل اًمّمٚم٦م ُمـ ؿمٞمًئ٤م يدقمقن وٓ يٜمٗمٕمٝمؿ وقمام ييهؿ قمام

 إًمٞمٝمؿ اإلشمٞم٤من ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌلم طمذرٟم٤م اًمذيـ واًمٙمٝم٤من اًمٕمراوملم وسملم

 .وشمّمدي٘مٝمؿ

 (33:38:43/ 6 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)





 والصائه الطب
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 افصائؿ؟ تػطر هؾ افبـج إبرة

 ٕضاس، ا طمِمق أضمؾ ُمـ اًمٗمؿ ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمٌٜم٩م إسمرة اؾمتخدام: شطمًـ قمغم»

 احلٚمؼ؟ ذم أو اًمٗمؿ ذم رء يٜمزل مل أنف شم٠ميمدٟم٤م إذا وسمخ٤مص٦م شمٗمٓمر، هذه ومٝمؾ

 اًميس ُمٙم٤من ختدير اإلسمرة ُمـ ُم٘مّمقد دام ُم٤م وًمٙمـ يٗمٓمر، ٓ هذا :اًمِمٞمخ

د اًمذي  هق وًمٙمـ اإلسمرة، هذه هل ذم ًمٞم٧ًم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مجلتف، يرا

 ُم٤مؾمقرة ُمـ اح٤مء ٟمْمح يًتٕمٛمٚمقن أهنؿ إـم٤ٌمء ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه ذم اعمٕمٝمقد هق ُم٤م

 اًمذي اعمٙم٤من شمٜمٔمٞمػ أضمؾ ُمـ إؾمٜم٤من: ـمٌٞم٥م قمٜمد اًمذي اجلٝم٤مز سمقاؾمٓم٦م ضمداً  دىمٞم٘م٦م

د  .طمِمقه يرا

 ضمٝم٦م ُمـ وًمٞمس رُمْم٤من، صٞم٤مم ذم اًميس ُمٕم٤مجل٦م ذم اعمِمٙمٚم٦م شم٠ميت هٜم٤م ُمـ

 أٓ ُمـ ؾمٜمف أو ضؾمف اعمٕم٤مًم٩م اعمريض يتٛمٚمؽ ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ٕنف اإلسمرة:

 حي٤موهل٤م اًم٤ًٌمطم٦م، حيًـ ٓ اًمذي يمحٙمؿ هق اعمريض هذا ومحٙمؿ وطمٞمٜمئذٍ  اح٤مء، يٖمٚمٌف

 ُمٕمرومتف ؾمقء سم٥ًٌم اح٤مء يٖمٚمٌف أن ُمـ ٟمٗمًف قمغم ي٠مُمـ وٓ رُمْم٤من ذم ص٤مئؿ وهق

 أُم٤م يٗمٓمر، ٓ هذا اح٤مء ومٖمٚمٌف اًم٤ًٌمطم٦م، حيًـ اًمذي يم٤مًم٤ًٌمح ًمٞمس ومٝمذا سم٤مًم٤ًٌمطم٦م،

 ًمف، اح٤مء همٚم٦ٌم ُمـ يٜمجق أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م ٓ اًمذي اًم٥ًٌم شمٕم٤مـمك ٕنف ومٞمٗمٓمر: ذاك

 رُمْم٤من، هن٤مر ذم ذًمؽ يٕم٤مًم٩م أن يٜمٌٖمل ومال ضؾمف، أو ؾمٜمف يٕم٤مًم٩م اًمذي هذا يمذًمؽ

 .اًمٚمٞمؾ إمم ذًمؽ ي١مضمؾ وإٟمام

 اًمٙمالم هذا ؾم٤مُمع يًٛمع ىمد يًٌح، اًمذي ىمْمٞم٦م قمغم يرد هؾ! ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أم سمذاك يٚمحؼ ومٝمؾ ومٛمف، ذم يدظمؾ اح٤مء ُمـ رء ويٖمٚمٌف يٖمتًؾ اًمذي إذاً : ومٞم٘مقل

 ُمٗمؽمق؟ احلٙمؿ

 .أظمر اًمًٌٞمح سم٤مًمث٤مين يٚمحؼ :اًمِمٞمخ

 .واطمد يمؾ يًتٓمٞمٕمف ممٙمـ هذا ٕن :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ



   اًمٓم٥م واًمّم٤مئؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .أؾمت٤مذ ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 ي٤مؿمٞمخ ُم٤مء، سمدون طمديثف أضمٝمزه شمٙمقن ممٙمـ اًم١ًمال، ٟمٗمس ذم :اًم٤ًمئؾ

 ؟....ُمٕمٜم٤مه

 .اجلقاب أظمذت :اًمِمٞمخ

 اح٤مء؟ شمِمٗمط شمٙمقن اًمقىم٧م سمٜمٗمس ؿمٗم٤مـم٦م قمالج، ذم :اًم٤ًمئؾ

 أن ُمـ اـمٛمئٜم٤من ذم ضؾمف أو ؾمٜمف اعمٕم٤مًم٩م يٙمقن أن ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 وؾمٞمٚم٦م ذيمرت ٓنا وأن٧م اًمقؾمٞمٚم٦م، رذيم وم٠مظمقك اًمقؾمٞمٚم٦م هل ُم٤م أُم٤م اح٤مء، يٖمٚمٌف

 همػمه؟ اجلقف، إمم وؾمٌ٘مف اح٤مء همٚم٦ٌم قمدم وٛمـ اعمٝمؿ اًمِمٗمط وهق أظمرى

 (33:  33: 53/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادػطرات؟ مـ افطبقة احلؼـ هؾ

 اعمٗمٓمرات؟ ُمـ شمٕمتؼم ًمٚمٛمريض شمٕمٓمك اًمتل اًمٓمٌٞم٦م احل٘مـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي هق ُمٜمٝم٤م ىمًؿ.. شمٗمٓمر ٓ أهمٚمٌٝم٤م: ىمًامن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع احل٘مـ :اًمِمٞمخ

 يراد اًمتل اإلسمرة هل اعمٗمٓمر اًم٘مًؿ إول، اًم٘مًؿ قمرف قمرف إذا اًم٘مًؿ هذا.. يٗمٓمر

 اًمتل هذه اإلسمر ذم.. ؾمٚمٞمامً  يم٤من أو ُمريْم٤مً  يم٤من ؾمقاء اإلٟم٤ًمن هذا سمدن شمٖمذي٦م ُمٜمٝم٤م

 شمٕمٚمؼ اًمتل هذه: اعمٝمؿ أؾمٛمٝم٤م؟ ُم٤م إضمٜمٌل اًمٖمري٥م اؾمٛمٝم٤م أطمٗمظ أيم٤مد ٓ.. شمٕمٚمؼ

 اًمٓمٌٞم٥م يرى ًمريثام اعمريض هذا اإلسمرة هذه قمغم ومٞمٕمٞمش قمرق ذم اإلسمرة وشمٖمرز

 ُم٤م شمٗمٓمر اًمتل هل اعمٖمذي٦م اإلسمرة هذه ُمروف، ُمٕم٤مجل٦م أوان آن ىمد أنف قمٚمٞمف اعمنمف

ءً  إسمرة يمؾ شمٗمٓمر، ٓ ذًمؽ ؾمقى  أي ذم أو اًمٕمْمؾ ذم يم٤مٟم٧م أو اًمقريد ذم يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ـمريؼ ُمـ أو اًمٗمؿ ـمريؼ ُمـ وًمٞمس اعمٕم٤مجل٦م ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد يم٤من اجلًد ُمـ ُمٙم٤من

 .شمٗمٓمر اًمتل هل اعمٖمذي٦م وم٤مإلسمرة ر،يٗمٓم ٓ مم٤م ومذًمؽ سم٤مٕيمثر إنػ

  (33:  38: 31/   693/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ضبقة ؾحقصات ألؽراض اإلكسان جقف إػ مـظار إدخال هؾ

 يػطر؟

 يٗمٓمر؟ ـمٌٞم٦م ومحقص٤مت ٕهمراض اإلٟم٤ًمن ضمقف إمم ُمٜمٔم٤مر إدظم٤مل هؾ :ُمداظمٚم٦م

 آٟمٗم٤مً  قمروم٧م وىمد اظمتّم٤ميص ُمـ هذا وًمٞمس أفمـ يمام اإلدظم٤مل يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .سم٤مٕـم٤ٌمء ُمًٙمقٟم٦م إرض سم٠من

 .ٟمٕمؿ ُمًٙمقٟم٦م :ُمداظمٚم٦م

 إمم ُيدظمؾ اًمذي اعمٞمؾ هذا أن أقمٚمٛمف اًمذي أىمقل أن٤م ومٚمذًمؽ ٟمٕمؿ، يأ :اًمِمٞمخ

 شمقصؾ طمديد ىمٓمٕم٦م هق وإٟمام يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ُمثاًل، يم٤مًمٌخ٤مخ أدوي٦م، ُمٕمف ًمٞمس اجلقف

د اعمٙم٤من إمم  وٓ اًمٓمٕم٤مم سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف هذا: ذم إومٓم٤مر ومال َُيرج صمؿ ومحّمف اعمرا

 .سمٓمؾ ٓ أظم٤مك ُمٙمره: ي٘مقل اعمريض طم٤مل ًم٤ًمن يٕمٜمل رء، هق سمؾ اًمنماب سمٛمٕمٜمك

  (33:  35: 33/   694/  واًمٜمقر اهلدى)





 املوجودة املخالفات

 الطب دراصة يف
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 افطب دراشةف افقالدة أثـاء ادرأة فعقرة رافـظ حؽؿ

 أن قمٚمٞمف يٕمرض ًمٚمٓم٥م دراؾمتف أثٜم٤مء ذم ُمًٚمؿ ـمٌٞم٥م اًمِمٞمخ، ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف ي١مصمر ىمد رومض ًمق ًمٙمٜمف وٓدة، ًمٞمس ختّمّمف سم٠من قمٚمامً  ُٓمرأة، وٓدة قمٛمٚمٞم٦م يرى

 يٜمٔمر أن ًمف جيقز هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل ،قمٚمٞمف اعمنموملم قمغم اًم٘م٤مئٛملم ىمٌؾ ُمـ حتّمٞمٚمف ذم

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟ هذه وحيي

 .جيقز ٓ: إذاً  اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م: ي٘مقل ُمـ ُمذه٥م قمغم جيقز، :اًمِمٞمخ

 (33: 18: 38/ 839/ واًمٜمقر اهلدى)

 افعارية اجلثث ظذ افطب دراشة حؽؿ

 يدرس أن جي٥م ؾمٜم٦م وهٜم٤مك اًمٌنمي، اًمٓم٥م يمٚمٞم٦م ذم يدرس أخ هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ذم اًمنمع طمٙمؿ ومام اًمٕم٤مري٦م، اجلث٨م ومٞمٝم٤م

 ُم٤مذا؟ يدرس أجش؟ :اًمِمٞمخ

 اجلث٨م؟ قمقرات قمـ يتٙمِمػ يدرس، يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 إُمقات؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 آـمالع هبذا إٓ صدده ذم هق اًمذي اًمٕمٚمؿ إمم ؾمٌٞمؾ ٓ يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال آظمر ؾمٌٞمؾ هٜم٤مك يم٤من إن أُم٤م سم٠مس، ومال وآيمتِم٤مف

 .ًمٚمدراؾم٦م ؾمٌٞمؾ إٟمف :ُمداظمٚم٦م

 اًمتل اًمدراؾم٦م هذه يم٤من وم٢من ؾمٌؾ، هل٤م اًمدراؾم٦م سمس أظمل، ي٤م ومٝمٛم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 وآـمالع آيمتِم٤مف هذا سمٓمريؼ إٓ وإشم٘م٤مهن٤م ُمٕمرومتٝم٤م إمم ؾمٌٞمؾ ٓ صدده٤م ذم هق
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 أن أؾمتٓمٞمع ٓ ـمٌٞم٤ًٌم، ًم٧ًم ٕين أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ وأن٤م ومال، وإٓ ضم٤مز ًمٚمٕمقرات

 ومٝمٛمتٜمل؟ ًمٕمٚمؽ يقضمد، ٓ أو اًمًٌٞمؾ هذه همػم ؾمٌٞمؾ يقضمد أنف أىمقل

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ومٝمٛمتؽ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػم اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

 (33:  21:  33/ 314/واًمٜمقر اهلدى)



 التحنيل عنليات
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 افتجؿقؾ ظؿؾقات حؽؿ

 أو اخلٚم٘م٦م أصؾ ُمـ ذًمؽ يم٤من ؾمقاء اًمتجٛمٞمؾ، قمٛمٚمٞم٦م إضمراء جيقز هؾ :ؾم١مال

 قمْمق، وإزاًم٦م قمْمق ووع سملم يٗمرق وهؾ يمذا، أو ُمثالً  يمح٤مدث ـم٤مرئ ًمٌمء

 .ويمذًمؽ

 .ىمٌؾ ُمـ أقمد :اًمِمٞمخ

 .اًمتجٛمٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م إضمراء :اًم٤ًمئؾ

 اًمتجٛمٞمؾ؟ :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل، يمح٤مدث ـم٤مرئ ًمٌمء أو اخلٚم٘م٦م أصؾ ُمـ ذًمؽ يم٤من ؾمقاء ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ذًمؽ ذم يدظمؾ وهؾ آظمر، قمْمق وإزاًم٦م قمْمق ووع سملم يٗمرق وهؾ

 هؾ واًمقضمف، احل٤مضمٌلم ؿمٕمر وإزاًم٦م قمٜمف، اعمٜمٝمل اًمٜمٛمص يمذًمؽ وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف

 ذًمؽ يم٤من إذا ُم٤م طم٤مًم٦م وذم ًمٚمٛمرأة، سم٤مًمٜم٦ًٌم يمٚمف اجلًد أم اًمقضمف أم احل٤مضمٌلم اعم٘مّمقد

 زوضمتف ُمـ ويٜمٗمره اًمزوج ي١مذي ىمد يمٚمف اًمِمٕمر إزاًم٦م وهق إظمػم،: يٕمٜمل قمٜمف ُمٜمٝمل

 ٓ؟ أم اًمِمٕمر هذا إزاًم٦م هل٤م جيقز هؾ اًمِمٕمر، هذ وضمقد سم٥ًٌم

 وأن٤م إؾمئٚم٦م، ُمـ قمديداً  اًمقاطمد اًم١ًمال ذم دمٛمع أن٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ وراء ُم٤م أقمرف

 !اًمٙمتػ شم١ميمؾ أجـ ُمـ يٗمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٤من ُم٤م دمٛمٞمؾ ٤منيم إن اًمتجٛمٞمؾ.. هق ُم٤م اًم١ًمال ُمـ إول اًم٘مًؿ ٟمرضمع :اًمِمٞمخ

 .اجلٛمٞمؾ هلذا قمرض ح٤م دمٛمٞمالً  يم٤من أو مجٞمؾ، همػم ظمٚم٘م٦م

 اًمذي جيقز، ٓ وأظمر جيقز وم٠مطمدمه٤م اًمتجٛمٞمٚملم، سملم اًمتٗمريؼ جي٥م أنف ؿمؽ ٓ

 ُمٕمٜمك ُم٤م أومٓمس، أنػ ًمف إٟم٤ًمن ٟمٗمؽمض وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم هق جيقز ٓ

 هذا ىمٚمٞمؾ، وي٘مٞمٛمف ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م يٕمٛمؾ ومٞم٠ميت أقمجٌف، ُم٤م هٙمذا،: يٕمٜمل أومٓمس؟
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 ُم٤م قمغم يؽمك أن ومٞمج٥م وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ ُمـ اعمٗمروض هق يمام يم٤من إن اًمٗمٓمس

 ح٤مذا؟ اهلل، ظمٚمؼ

 .قمٌث٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ٕن

 ٓ وُم٤م اهلل خلٚمؼ اًمتٖمٞمػم ُمـ جيقز ُم٤م جم٤مل ذم واؾمٕم٤مً  وم٘مٝم٤مً  ًمٜم٤م يٗمتح مت٤مُم٤مً  هذا 

 ؿمٌف ومٞمف ٕنف اًمٌٞم٤مض هذا يريد ُم٤م هق أبٞمض، ظمٚم٘مف وضمؾ قمز رسمٜم٤م إٟم٤ًمن جيقز،

 طمٜمٓمل، أو سُمٜمل يًٛمقٟمف ُم٤مذا أؾمٛمر سمٚمقن سمنمشمف يّمٌغ أن يت٘مّمد ومٝمق ُمثاًل، سم٤مٕبرص

 اًمٌنمة، أؾمٛمر ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس قمغم آظمر أقمجٌف، ُم٤م سمٞم٤مض اهلل، ظمٚمؼ أقمجٌف ُم٤م هذا

 وصؾ ُم٤م أو إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ وصؾ رسمام وؾم٤مئؾ ومٞمتٕم٤مـمك أجْم٤ًم، يٕمجٌف ُم٤م اًمٚمقن أؾمٛمر

 يمثػمة وأُمثٚم٦م وأنقاع ومّمقل وهٜم٤مك اًمٌٞمْم٤مء، إمم اًمًٛمراء سمنمشمف ُمـ يٖمػم أن ومػميد

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف جيقز، ٓ ومٝمذا اهلل ظمٚمؼ هق ًمٌمء اًمتجٛمٞمؾ يم٤من وم٢مذا ضمدًا، ويمثػمة

 واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» :واًمًالم

 اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقصالت، واًمقاصالت -أظمرى رواي٦م ذم اًمقاصالت-

 ُمـ رء شمٖمٞمػم طمرم احلدي٨م هذا ذم دمد اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ

 ومٝمق واطمدًا، ًمقٟم٤مً  ظمٚم٘مٝم٤م رسمٜم٤م اًمتل اًمٌنمة سمقؿمؿ إُم٤م وؾمٞمٚم٦م، سم٠مي وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ

 وهل٤م ظمٚم٘مٝم٤م احلدي٨م، قمـ أن ٟمتٙمٚمؿ ظمٚم٘مٝم٤م أو ظمٚم٘مف اًمِمٕمر شمٖمٞمػم أو سم٤مًمقؿمؿ، يٖمػمه٤م

 أو اعمٜمٙم٤مش ومت٠مظمذ اهلل، ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م ومال ُم٘مروٟملم طم٤مضمٌلم أو يمثٞمٗم٦م، طمقاضم٥م

 وٓ ظمٚم٘مٝم٤م يٕمجٌف وشمدىم٘مٝمام، وطم٤مضم٥م، طم٤مضم٥م سملم وشمٗمرق ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اعمقس

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم طمرام، هذا اهلل، ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م

 واًمٗم٤مجل٤مت، واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمٚمـ

 .اٟم٘مٓم٤مع... مجٞمٕم٤مً  قمٜمديمؿ ُمٕمروف اًمقؿمؿ

ة يٙمقن  ُم٤م يم٤مًمٚم١مًم١م سمٕمض سمج٤مٟم٥م سمٕمْمٝم٤م ُمرصقوم٦م ُمرصقص٦م أؾمٜم٤من هل٤م اعمرأ

 اًمذي هذا ومٚم٩م، سمٞمٜمٝمام يّمػم اًمث٤مين واًمًـ اًمًـ هذا ُمـ ومت٠مظمذه٤م ذًمؽ، يٕمجٌٝم٤م

 اعمٖمػمات» :احلدي٨م هلذا ظمت٤مُم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يٕمجٌٝم٤م، ومال اهلل ظمٚمؼ أُم٤م يٕمجٌٝم٤م،

 وسمس، اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: ىم٤مل ُم٤م ضمدًا، قمٔمٞمٛم٦م احلدي٨م هن٤مي٦م شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ
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 .ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: ىم٤مل

ة أن ومٚمق  ورومٕم٧م ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ومٕمٛمٚم٧م شمرى، أن ُمـ يٛمٜمٕمٝم٤م ضمٗمـ هل٤م يم٤من اُمرأ

 .وهٙمذا ًمٚمٜمٔمر، إٟمام ًمٚمحًـ ًمٞمس هذا اجلٗمـ،

 إؾمئٚم٦م، سمٌٕمض يتٕمٚمؼ هذا ٕن ش..اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» :احلدي٨م أول إمم ٟمٕمقد

 ٓ اًمٚمٖم٦م ذم مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام واًمٜمتػ اًمٜمتػ، هق اًمٜمٛمص وُمٕمٜمًك  وزٟم٤مً  اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜمٛمص

: ومٞم٘م٤مل اًمِمٕمر هذا ومٞمف يٜمتػ ُمٙم٤من أي يِمٛمؾ وإٟمام آظمر، دون اًمٌدن ُمـ ُمٙم٤مٟم٤مً  يٕمٜمل

: ُمٜمٝم٤م اًمٗمٓمرة، ُمـ مخس» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمرومقن ؿمٕمره، ٟمٛمص ؿمٕمره، ٟمتػ ومالن

  ومِْٓمَرةَ ﴿ ُمًٜمقن اإلسمط ٟمتػ: إذاً  شاإلسمط ٟمتػ
ِ
﴾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمٜم ٤مَس  وَمَٓمرَ  اًم تِل اّلل 

 سمٕمْمٝمؿ زاد وم٘مط سم٤محل٤مضمٌلم احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٜمٛمص ومتخّمٞمص[ 33:اًمروم]

 إول ـمرومٞمف ذم ًمف وضب ًمٚمحدي٨م صدُم٤مً  ومٝمذا جيقز، ذًمؽ ؾمقى ومام وم٘مط اخلديـ

 اًمٓمرف أـمٚمؼ، اخلد، أو احل٤مضم٥م ٟمٛمص ىم٤مل ُم٤م اًمٜمٛمص: ىم٤مل إول اًمٓمرف وأظمر،

 حلٞمتٝم٤م أو ؿم٤مرهب٤م أو ظمده٤م أو طم٤مضمٌٝم٤م اعمرأة ٟمٛمّم٧م إذاً  ومًقاء ًمٚمحًـ، إظمػم

 يمٚمٝمـ وهذه، وهذه هذه سملم أبداً  ومرق ٓ قمج٤ًٌم، يًٛمع رضم٤ٌمً  يٕمش وُمـ اؾمٛمٕمقا،

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم دظمٚم٧م حلٞمتٝم٤م أو ؿم٤مرهب٤م أو ظمده٤م أو طم٤مضمٌٝم٤م شمٜمتػ اًمتل إرسمع

 أو اًمذراع ؿمٕمر قمـ ومْمالً  ًمٚمحًـ، اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات آظمره إمم احلدي٨م أول ُمـ

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًم٤ًمىملم

ة ٟمتػ جيقز ٓ: سم٤مظمتّم٤مر  وىمد سمف، اًمِم٤مرع أذن ُم٤م إٓ دمٛمالً  سمدهن٤م ُمـ ًمٌمء اعمرأ

 ٓ وم٤مًمزوج يمذًمؽ يم٤من وإذا اعمرأة، طمٙمؿ هذا اإلسمط، ٟمتػ: احلدي٨م آٟمٗم٤مً  ذيمرت

 هذه وإٓ حلٞم٦م، ذات هل وشمٙمقن حلٞم٦م ذو هق ومٞمٙمقن ًمف، ٟمداً  شمٙمقن أن هب٤م يرى

 .اًمٜم٤ًمء ُم٘م٤مم اًمرضم٤مل أصٌح ٕنف اًمٞمقم واردة ًمٞم٧ًم

 أم ظمٚم٘متٝم٤م اًمذي أن٧م: ٟم٘مقل حلٞم٦م، أو ؿم٤مرب ذات شمٙمقن أن يرى ٓ ومٝمق: اعمٝمؿ

 هق اهلل: اعمًٚمٛملم سملم ؿمؽ سمدون اجلقاب ؾمٞمٙمقن ؿمؽ ٓ ظمٚم٘مٝم٤م؟ اًمذي هق رسمؽ

ـُ  َأمْ  خَتُْٚمُ٘مقَٟمفُ  َأَأنُْتؿْ ﴿ اخل٤مًمؼ،  َيَِم٤مءُ  َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿ ،[59:اًمقاىمٕم٦م﴾ ]اخْل٤َمًمُِ٘مقنَ  َٟمْح
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ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوََيَْت٤مرُ  ػَمَ
  ؾُمٌَْح٤منَ  اخْلِ

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل  : وم٢مذاً  ،[68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

ة إًمٞمؽ أرؾمؾ ًمؽ، اهلل يمتٌف اًمذي اًمقاىمع هبذا شمرى أن شمريد  رء ذم شمْم٤مهٞمؽ اُمرأ

 ًمؽ اهلل ىمًؿ سمام وارض وضمؾ، قمز اهلل ىمًٛم٦م وم٤مىمٌؾ شمْم٤مهٞمؽ، أهن٤م ـشمٔم يمٜم٧م ُم٤م

 .اًمٜم٤مس أهمٜمك شمٙمـ

 .وقمْمق قمْمق سملم يٗمرق وهؾ :ُمداظمٚم٦م

 شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يرد هٜم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 يم٤من إذا اًمٌنم، ـم٤مقم٦م ىمٌؾ اهلل ومٓم٤مقم٦م يمذًمؽ، أراد ورهب٤م يمذًمؽ يريده٤م ٓ وم٤مًمزوج

 ذقمل، قمذر سمدون اهلل ظمٚمؼ همػمت إذا ومٞمام ُمٚمٕمقٟم٦م أهن٤م ذم اعمرأة طمٙمؿ أجْم٤مً  هق هذا

 شمرى؟ ي٤م اًمرضمؾ طمٙمؿ ومام

 اهلل ًمٕمـ: ي٘مقل ط اًمٜمٌل يم٤من إذا ُمًٙمقٟم٦م، إرض شمٙمقن أن أظمِمك أن٤م

 اًمٜمص؟ هذا ذم يدظمٚمقن ٓ اًمرضم٤مل هؾ شمرى إًمخ،.. اًمٜم٤مُمّم٤مت

 يم٤من ًمق اًمٜم٤مُمّم٤مت، ُم١مٟم٨م، اًمٚمٗمظ ٕن يدظمٚمقن، ٓ ًمٗمٔم٤مً : اًمٗم٘مٝمل اجلقاب

 يمذًمؽ، ًمٞمس اًمٕمٙمس وًمٙمـ اًمٜم٤ًمء، اجلٛمع هذا ذم دظمؾ اًمٜم٤مُمّملم اهلل ًمٕمـ: اًمٕمٙمس

 .اعم١مٟم٨م اجلٛمع ومٞمف يدظمؾ اعمذيمر اجلٛمع اعمذيمر، اجلٛمع ومٞمف يدظمؾ ٓ اعم١مٟم٨م مجع

ـَ  َويَم٤مَٟم٧ْم ﴿ :ُمداظمٚم٦م  [.21:اًمتحريؿ﴾ ]اًْمَ٘م٤مٟمِتلِمَ  ُِم

 وهذا اخلديـ أو احل٤مضمٌلم ٟمٛمص هلؿ أججقز اًمرضم٤مل طمٙمؿ ُم٤م: إذاً  ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اًم٘م٤مئٛملم أو اعمتًٜمٜملم طمتك اعمٚمتزُملم، طمتك اًمرضم٤مل ُمـ يمثػم ذم إؾمػ ُمع واىمع

 يٕمٗمل أن اعمًٚمؿ قمغم قملم ومرض واضم٥م سمؾ وم٘مط، ؾمٜم٦م ًمٞم٧ًم اًمٚمحٞم٦م ٕن سم٤مًمقاضم٥م،

 طم٘مٞم٘م٦م رضم٤مًٓ  هٜم٤مك أن ىمٚمٞمالً  ٟم٘مػ وهٜم٤م وسمخ٤مص٦م سمٕمْمٝمؿ ًمٙمـ حيٚم٘مٝم٤م، وٓ حلٞمتف قمـ

 هذه ،يمٚمف ؿمٕمر، ُمٚمٞم٤من يمٚمف وضمٝمف دمد طمرسمٞملم، يٙمقٟمقا  سم٠من وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝمؿ

 ذًمؽ ُمع واًم٘مت٤مل، ٚمجٝم٤مدًم[ يّمٚمحقن] ضمداً  ؿمديدة سمره٦ٌم ظمٚم٘مٝمؿ ٤مُمٙمؿ،أُم اًمّمقرة

 أن اًمٔمراوم٦م وُمـ اًمٚمٓم٤موم٦م ُمـ ومػمون قمٚمٞمف، أو ومٞمف اهلل ظمٚم٘مٝمؿ ومٞمام يتٍمومقن ه١مٓء

 اًمٕمٛمؾ هذا شمرى ٟمتٗم٤ًم، ًمٙمـ سم٤معمقؾمك، ذًمؽ قمٛمٚمقا  وًمٞمتٝمؿ ظمدودهؿ ُمـ ي٠مظمذوا
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 ضم٤مئز؟ ُمٜمٝمؿ

 سم٤مب ُمـ اعمٕمٜمك ذم يدظمٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ اًمٚمٗمظ، ذم يدظمٚمقن ٓ هؿ: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م: ٟم٘مقل

 اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء ُمٞمز وضمؾ قمز اهلل أن يم٤مًمٜم٤ًمء يٕمٚمٛمقن  اًمرضم٤مل ٕن ح٤مذا؟ أومم،

 اجلٜمس ي٘مقًمقن يمام يم٤من وم٢مذا ذًمؽ، وٟمحق واًمٜمٕمقُم٦م يم٤مجلامل اًمٌدٟمٞم٦م، اخلّم٤مل سمٌٕمض

 أٓ شمرى اًمٜمتػ، اًمزيٜم٦م هذه ُمـ ُم٤م، زيٜم٦م قمٚمٞمٝمـ وضمؾ قمز اهلل طمرم اًمٚمٓمٞمػ اًمٜم٤مقمؿ

 جيٛمع اًمذي إوًمقزم اًم٘مٞم٤مس هق هذا أومم، سم٤مب ُمـ اًمرضم٤مل قمغم حمرُم٤مً  هذا يٙمقن

٤م َوٓ ُأف   هَلاَُم  شَمُ٘مْؾ  وَمال﴿ اًمٗم٘مٝم٤مء، سمف اًم٘مقل قمغم ًٓ  هَلاَُم  َوىُمْؾ  شَمٜمَْٝمْرمُهَ ﴾ يَمِرياًم  ىَمْق

ء]  سم٤مٔي٦م، ومٞمف ُم٤م جيقز، ُم٤م سمٙمػ؟ أُمف ييب أنف ًمٚمقًمد جيقز شمرى ي٤م[ 13:اإلها

 وإيذاء هل٤م إه٤مٟم٦م هذا يٙمقن ُم٤م سمٙمػ اؾمتٓمٕم٧م ًمق شمرى ي٤م أف، إٓ جيقز ُم٤م شم٘مقل أي٦م

 مل وضمؾ قمز اهلل يم٤من وم٢مذا إوًمقي، اًم٘مٞم٤مس هق هذا أبدًا، ذًمؽ ذم ٓؿمؽ أيمثر؟ هل٤م

 سم٤مب ُمـ ًمٚمرضم٤مل ذًمؽ جيقز ٓ أن ومال سم٤مًمٜمتػ دمٛمالً  اهلل ظمٚمؼ يٖمػمن أن ًمٚمٜم٤ًمء ي٠مذن

 .وأومم أومم

 آظمر؟ وإزاًم٦م قمْمق ووع سملم يتٍمف. .:ُمداظمٚم٦م

 سمٕمض ذم ٟمرى يمام أص٤مسمع ؾمت٦م ًمف اهلل ظمٚمؼ رضمؾ قمْمق إزاًم٦م أُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اعمخٚمقىم٤مت

 .قم٤مه٦م ًمديف قم٤مه٤مت :ُمداظمٚم٦م

 .قم٤مه٦م أؾمٛمٞمٝم٤م ُم٤م أن٤م قم٤مه٦م شمًٛمٞمٝم٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اهلل ُمـ اسمتالء يًٛمك أنف إومم :ُمداظمٚم٦م

 أصٌٕم٤مً  ًمف اهلل ظمٚمؼ أنثك أو ذيمر ؿمخص: اًمِم٤مهد صدىم٧م، اسمتالء، :اًمِمٞمخ

 هؾ يٕمٛمؾ، ٓ سمٓم٤مل هق سمؾ ؿمٖم٤مًٓ، قمامًٓ  إصٌع هذا يٙمقن ٓ ىمد إو٤مومٞم٦م، ؾم٤مدؾم٤مً 

 قمٚمٞمف ىمقًمف طمقل دٟمدٟم٧م طمٞمٜمام اًم٤ًمسمؼ سمٞم٤مين ُمـ أظمذ: اجلقاب اؾمتئّم٤مًمف؟ جيقز

 ُمـ زيٜم٥م أو اًمٜم٤مس ُمـ زيد: أىمقل وأن. ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: ماًمًال



   قمٛمٚمٞم٤مت اًمتجٛمٞمؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يم٤من إن ح٤مذا؟ اؾمتئّم٤مًمف، شمريد أو اؾمت٠مصٚمتف زائدة، إصٌٕم٤مً  هل٤م أو ًمف اهلل ظمٚمؼ اًمٜم٤ًمء

 هل أو ظمٞم٤مط ُمثالً  هق قمٛمٚمف، يْمٞمؼ ٕنف يم٤من وإن ُمٚمٕمقن، وهق ُمٚمٕمقٟم٦م ومٝمل دمٛمالً 

 قمٛمٚمف ًمف شمٕمرىمؾ قمامًم٦م هل ُم٤م اًمتل اًمزائدة إصٌع هذا سم٠منف يِمٕمر ورسمام ظمٞم٤مـم٦م،

 ًمٞمس هذا أومٕمؾ أن٤م: أطمد ي٘مقًمـ ٓ وًمٙمـ ضم٤مئز، ومٝمق دمٛمالً  وًمٞمس هلذا ومٞمًت٠مصٚمف

 أُم٤مم ًمٙمـ اًمتجٛمؾ، هق ًمف اًم٤ٌمقمث٦م احل٘مٞم٘م٦م أن يٕمٚمؿ اًمّمدور ذم سمام اًمٕمٚمٞمؿ ورسمف دمٛمالً 

 قمغم ؾمٞمح٤مؾمٌف وضمؾ قمز واهلل ذًمؽ، وٟمحق اًمٕم٘م٦ٌم وإزاًم٦م احل٤مضم٦م، أنف يتٔم٤مهر اًمٜم٤مس

 .ٟمٞمتف ُمـ قمٚمؿ ُم٤م

 سمدل قمْمق إو٤موم٦م أُم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا قمغم جيقز وٓ جيقز آؾمتئّم٤مل: وم٢مذاً 

 طمٞم٤مً  اإلٟم٤ًمن هذا يم٤من ؾمقاء إٟم٤ًمن ُمـ ُم٠مظمقذاً  إًمٞمف اعمْم٤مف يم٤من وم٢مذا اعمٗم٘مقد اًمٕمْمق

 ُمٞمت٤مً  يم٤من إن أُم٤م همػمه، طم٤ًمب قمغم سمف ؾمٞمي سم٠منف ومقاوح احلل أُم٤م جيقز، ومال ُمٞمت٤مً  أو

 إًمٞمف اعمْم٤مف اًمٕمْمق يم٤من إن أُم٤م جيقز، هذا وٓ هذا ومال همػمه، عمّمٚمح٦م سمف ومًٞمٛمثؾ

 هذا ٕن ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م ذًمؽ ٟمحق أو رضمؾ أو ؾم٤مق أو يمذراع صٜم٤مقمٞم٤مً  قمْمقاً 

 أتّمقره ٓ هذا وأن٤م ُمثالً  يم٤من وإن ًمف، قمرض ح٤م قمالج ومٝمق ُمٜمف سمؽم ىمد اًمٕمْمق يم٤من إن

 ًمٚمزيٜم٦م وًمٞمس حل٤مضم٦م يم٤من إذا ىمٚمٜم٤م وم٘مد ُمثالً  ىمدم إمم سمح٤مضم٦م وهق َيٚمؼ مل إصؾ ذم

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م أؾمئٚمتؽ ذم قمٜمدك سم٘مل ومال، وإٓ ضم٤مز

 اهلل؟ خلٚمؼ ًمٚمحًـ اًمتٖمٞمػم ذم يدظمؾ هؾ اًمتجٛمٞمؾ ٕدوات اعمرأة اؾمتٕمامل :ؾم١مال

 قم٤مدة أنف ؿمؽ ٓ اعمٙمٞم٤مج هذا اعمٙمٞم٤مج يًٛمك اًمذي اًمتجٛمٞمؾ أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف ىم٤مل سم٤مًمٙمٗم٤مر، يتِمٌٝمقا  ٓ أن ٟمٌقي٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم هنقا  ىمد واعمًٚمٛمقن أضمٜمٌٞم٦م،

 وضمٕمؾ ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل يٕمٌد طمتك سم٤مًمًٞمػ اًم٤ًمقم٦م يدي سملم سمٕمث٧م» :اًمًالم

 سم٘مقم شمِمٌف وُمـ أُمري، ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر اًمذل وضمٕمؾ رحمل، فمؾ حت٧م رزىمل

 اؾمٛمف رء يٕمرومـ ٓ ىمٌٚمٝمـ وُمـ وضمداشمٜم٤م أُمٝم٤مشمٜم٤م أن ؿمؽ ٓ اعمٙمٞم٤مج ومٝمذا شُمٜمٝمؿ ومٝمق

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ودمٛمؾ، شمزيـ سم٠منف اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمٕمروف رء ومٞمف ًمٙمـ ُمٙمٞم٤مج،  أن شمريد ُمرأ

 شمِمٌٝم٤مً  ومٞمف ٕن اعمٙمٞم٤مج إٓ زيٜم٦م سمٙمؾ شمتزيـ أن ومٚمٝم٤م داره٤م قم٘مر وذم ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمٛمٚمٞم٤مت اًمتجٛمٞمؾ 

 

567 

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜمٗم٤ًمء أن: أفمـ ؾمٚمٛم٦م أم قمـ طمديث٤مً  داود أيب ؾمٜمـ ذم أن أذيمر

 وًمٕمؾ وم٤مشمح، أصٗمر صٌغ يّمٌغ ٧مٟمٌ واًمقْرس سم٤مًمقْرس، وضمقهٝمـ يٓمٚملم يمـ ط

 وـمٞم٥م ًمقٟمف، وظمٗمل رحيف فمٝمر ُم٤م اًمرضم٤مل ـمٞم٥م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يِمٛمٚمف مم٤م هذا

 شمِمٌف ٕنف إورويب اعمٙمٞم٤مج سمٖمػم اعمرأة شمتزيـ: وم٢مذاً  شرحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء

 ُمالطم٘م٦م ذم اًمٜم٤ًمء طمرص ُمـ إؾمػ ُمع شمِم٤مهدون يمام وسمخ٤مص٦م سم٤مٕوروسمٞم٤مت،

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمثالً  أدريم٧م قمتٞم٤مً  اًمٙمؼم ُمـ شمرون يمام سمٚمٖم٧م وىمد أن٤م اجلديدة، اعمقو٤مت

 سمٓمٚم٧م زُمٜم٤مً  وأدريم٧م إظمػم، إمم أول ُمـ سمٓمقهل٤م اًمِمٗمتلم يّمٌٖمقا  أنف اعمقو٦م يم٤مٟم٧م

 ..أنف أظمػماً  هلؿ صم٧ٌم ٕنف اعمقو٦م هذه

 :[ُمداظمالت]

 اًمرضمؾ ظمٚمؼ حم٤مؾمـ ُمـ أنف يذيمر آظمر، ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن أردت أن٤م واهلل، ٓ :اًمِمٞمخ

 شم٤ًمقمد ؿاًمٗم والقم٦م ٕن ح٤مذا؟ اًمٗمؿ، وٚمٞمع اًمًالم فقمٚمٞم ؿمامئٚمف ذم صم٧ٌم يمام يٙمقن أن

 اعمرأة ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس سمٞمٜمام ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م واًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من اًمٙمالم قمغم اًمرضمؾ

 هذا اًمٗمؿ يْمخؿ إمحر اًمّمٌغ هذا أن ٍٕي  سمٕمد وم٤مٟمتٌٝمقا  فمريٗم٤ًم، ًمٓمٞمٗم٤مً  ومٛمٝم٤م يٙمقن أن

 .يّمٖمر طمتك قمالُم٦م هٙمذا ٟمحط اًمٖمش ذم زي٤مدة ٟمحـ: إذاً  ىم٤ٌمطم٦م،

 احلٛمرة يم٤من ضمديدة، ُمقو٦م فمٝمرت سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ وشمٚمؽ، أدريمتٝم٤م هذه: اًمِم٤مهد

 ص٤مرت زُم٤من ُم٣م هذا أقمجٌٝمؿ ُم٤م أجْم٤مً  إول، ذم محراء ىم٤مٟمٞم٦م محرة شمٙمقن ٓزم

 يقم يمؾ وهٙمذا يٕمٜمل، أمجؾ هذ ،سم٤مهت٦م احلُٛمرة شمٙمقن اجلديدة اعمقو٦م سم٤مَي٦م، ُمقو٦م

 سمٞمقم، يقم يمؾ عمقو٦ما يالطم٘مقا  اًمٖم٤مًم٥م، ذم اًمٕم٘مقل ٗم٤متظمٗمٞم واًمٜم٤ًمء ضمديدة، ُمقو٦م

 ًمؽ ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُمنع، وص٤مطمٌف سمّم٤مطمٌف ُمر رضمؾ: ُمرة ىمرأهت٤م يمٜم٧م ًمٓمٞمٗم٦م يذيمرين مم٤م

 يدي، ذم هق وه٤م اًمًقق، ذم ومًت٤مٟم٤مً  هل٤م أؿمؽمي أن ُمٜمل رهم٧ٌم زوضمتل: ىم٤مل ُمنع؟

 .هذا وشمٌٓمؾ ضمديدة ُمقو٦م شمٓمٚمع ُم٤م ىمٌؾ اًمدار ذم أدريمٝم٤م أن أريد وأن٤م

 ٕن اعمٙمٞم٤مج، وؾم٤مئؾ ُمـ سمٛمدده يٛمده٤م زوضمتف يزيـ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ومٚمذًمؽ

 همػمه اإلؾمالم، ذم سمف آهتامم جيقز ٓ سمام واهتامم سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌف احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا
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 .سم٘مل ُم٤مذا

 شم٘مٚمٞمد أجْم٤مً  هذا إضمٗم٤من ختْمػم ًمٙمـ ُمنموع، اًمٙمحؾ اًمٕملم، شمٙمحٞمؾ جيل

 ذم ـمٞم٦ٌم آصم٤مر ًمف ًمٕمؾ سمؾ ضم٤مئز، وم٤مًمٙمحؾ اًمٙمحؾ، همػم هذا إضمٗم٤من ختْمػم ًمٚمٙمٗم٤مر،

 يٙمتحؾ، يم٤من ىم٤مـم٦ٌم اًمٌنم ؾمٞمد وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ، وٟمحق اًمٕملم شمٕم٘مٞمؿ

 اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اإلصمٛمد هبذا يٙمتحؾ يم٤من اًمرؾمقل شاإلصمٛمد أيمح٤مًمٙمؿ ظمػم» :وىم٤مل

 سمٖمػم اًمٓمريؼ ذم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز أنف اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر شمقاشمرت وىمد

 إذا ًمٚمٛمرأة جيقز ُمًتثٜمك هذا اًمٞمد، وظمْم٥م اًمٕملم يمحؾ اًمزيٜم٦م، ُمـ ٟمققملم إٓ زيٜم٦م

 وىمد ايمتحٚم٧م ىمد يم٤مٟم٧م وًمق وم٘مط، وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م خترج أن داره٤م ُمـ ظمرضم٧م

 محٚمٝم٤م ووٕم٧م ومٚمام طمٌغم، وهل قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ُم٤مت اُمرأة أن اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم

 أبق سمٙمٜمٞمتف ُمٕمروف اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ومرآه٤م ًمٚمخٓم٤مب، ودمٛمٚم٧م شمٙمحٚم٧م

 أرسمٕم٦م اًمقوم٤مة قمدة شم٘ميض أن سمٕمد إٓ شمتزوضمل أن ًمؽ حيؾ ٓ: ىم٤مل سمٕمٙمؽ، سمـ اًمًٜم٤مسمؾ

 ىمد أن٤م سم٠مين: ًمف ىم٤مًم٧م شم٠ًمخف، ط اًمٜمٌل إمم واٟمٓمٚم٘م٧م ذًمؽ ومٝمٛمٝم٤م وقمنم، أؿمٝمر

 أبق يمذب أو سمٕمٙمؽ اسمـ يمذب: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمذا، يمذا ومالن زم وىم٤مل ووٕم٧م

 ذم داظمؾ وهق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع ومٝمذا ؿمئ٧م، ُمـ اٟمٙمحل اًمًٜم٤مسمؾ،

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ اعمٗمنيـ سمٕمض رأي ٌِْدي ـ   ُي  ِزيٜمَتَُٝم

  ٓ  واخلْم٤مب، اًمٙمحؾ واًمٙمٗملم، اًمقضمف ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م[ 32:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

ة سم٠مس ومال وًمذًمؽ ُمًتثٜمك، ذاه  قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم اًمٙمحؾ زيٜمتٝم٤م ذم شمًتٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمرأ

 هيٛمٝمـ ٓ اًمتل اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو اًمٙمٗم٤مر، قم٤مدات ُمـ قم٤مدة ومٝمذه ضمٗمٜمٞمٝم٤م، ختْمػم سمخالف

 .اعمًٚمٛملم قم٤مدات اًمتزام

  (33:  51:  34/ 188/واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  26:  13/ 189/واًمٜمقر اهلدى) 
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 (اإلكاء تغطقة أمهقة) احلديث افطب يعرؾف مل ما

 يٜمزل ًمٞمٚم٦م اًمًٜم٦م ذم وم٢من اًمً٘م٤مء وأويمقا  اإلٟم٤مء همٓمقا [ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل] 

 ذًمؽ ُمـ ومٞمف ٟمزل إٓ ويم٤مء قمٚمٞمف ًمٞمس ؾم٘م٤مء أو همٓم٤مء قمٚمٞمف ًمٞمس سم٢مٟم٤مء يٛمر ٓ وسم٤مء ومٞمٝم٤م

 .شاًمقسم٤مء

 .احلدي٨م اًمٓم٥م يٕمرومف مل ُم٤م [:سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ] [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .(93/ 2/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  بلضراؾف اجلراثقؿ حيؿؾ افذباب هؾ

 ًمٞمٜمتزقمف، صمؿ شيمٚمف» ومٚمٞمٖمٛمًف أطمديمؿ ذاب ذم اًمذسم٤مب وىمع إذا» [:ط ىم٤مل]

 .شؿمٗم٤مء إظمرى وذم داء ضمٜم٤مطمٞمف إطمدى ذم وم٢من

 اًمٓمٕم٤مم ذم وىمع وم٢مذا ؿمٗم٤مء، وأظمر ؾمؿ اًمذسم٤مب ضمٜم٤مطمل أطمد إن» [:ط وىم٤مل]

 .شاًمِمٗم٤مء وي١مظمر اًمًؿ ي٘مدم وم٢مٟمف وم٤مُم٘مٚمقه،

 ي٘مرره ُم٤م َي٤مًمػ احلدي٨م هذا أن يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما  إن صمؿ[:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

صمٞمؿ، سم٠مـمراومف حيٛمؾ اًمذسم٤مب أن وهق إـم٤ٌمء  اًمنماب ذم أو اًمٓمٕم٤مم ذم وىمع وم٢مذا اجلرا

صمٞمؿ، شمٚمؽ سمف قمٚم٘م٧م  هق سمؾ ذًمؽ، ذم إـم٤ٌمء َي٤مًمػ ٓ احلدي٨م أن واحل٘مٞم٘م٦م اجلرا

 أظمر وذم» :ومٞم٘مقل قمٚمٞمٝمؿ يزيد وًمٙمٜمف داء، ضمٜم٤مطمٞمف أطمد ذم أن َيؼم إذ ي١ميدهؿ

 وإٓ ُمًٚمٛملم، يم٤مٟمقا  إن سمف اإليامن قمٚمٞمٝمؿ ومقضم٥م سمٕمٚمٛمف، حيٞمٓمقا  مل مم٤م ومٝمذاش ؿمٗم٤مء

 يِمٝمد اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ ٕن ذًمؽ! قمٚمامء قم٘مالء يم٤مٟمقا  إن همػمهؿ ُمـ يم٤مٟمقا  إذا وم٤مًمتقىمػ

 اًمٓم٥م أن اومؽماض قمغم ذًمؽ ٟم٘مقل .سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم أن

 وىمرأت طمقًمف، إـم٤ٌمء آراء اظمتٚمٗم٧م وىمد سم٤مًمّمح٦م، احلدي٨م هلذا يِمٝمد مل احلدي٨م

 سمّمٗمتٜم٤م وٟمحـ ردا، أو شم٠مجٞمدا إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ي١ميد يمؾ خمتٚمٗم٦م جمالت ذم يمثػمة ُم٘م٤مٓت

 وطمل إٓ هق إن اهلقى، قمـ يٜمٓمؼ ُم٤م» ط اًمٜمٌل وأن احلدي٨م سمّمح٦م ُم١مُمٜملم
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 سمره٤من احلدي٨م ٕن اًمٓم٥م، ٟمٔمر وضمٝم٦م ُمـ احلدي٨م صمٌقت يمثػما  هيٛمٜم٤م ٓ ،شيقطمك

 شمرى طملم إيامٟم٤م شمزداد اًمٜمٗمس وم٢من ذًمؽ وُمع ظم٤مرضمل دقمؿ إمم حيت٤مج ٓ ٟمٗمًف ذم ىم٤مئؿ

 إمم أن٘مؾ أن وم٤مئدة ُمـ َيٚمق ومال وًمذًمؽ اًمّمحٞمح، اًمٕمٚمؿ يقاوم٘مف اًمّمحٞمح احلدي٨م

 طمقل ُمٍم ذم اإلؾمالُمٞم٦م اهلداي٦م مجٕمٞم٦م ذم إـم٤ٌمء أطمد أخ٘م٤مه٤م حم٤مضة ظمالص٦م اًم٘مراء

صمٞمؿ اعمٛمٚم١مة اًم٘مذرة اعمقاد قمغم اًمذسم٤مب ي٘مع» :ىم٤مل احلدي٨م هذا  ُمٜمٝم٤م شمٜمِم٠م اًمتل سم٤مجلرا

ومف، سمٕمْمٝم٤م ومٞمٜم٘مؾ اعمختٚمٗم٦م، إُمراض  ُمـ ضمًٛمف ذم ومٞمتٙمقن سمٕمْم٤م، وي٠ميمؾ سم٠مـمرا

صمٞمؿ ُمـ يمثػما  شم٘متؾ وهل ،شاًمٌٞمٙمؽمي٤م ُمٌٕمد» سمـ اًمٓم٥م قمٚمامء يًٛمٞمٝم٤م ؾم٤مُم٦م ُم٤مدة ذًمؽ  ضمرا

صمٞمؿ ًمتٚمؽ يٛمٙمـ وٓ إُمراض،  ضمًؿ ذم شم٠مثػم هل٤م يٙمقن أو طمٞم٦م شمٌ٘مك أن اجلرا

 اًمذسم٤مب، ضمٜم٤مطمل أطمد ذم ظم٤مصٞم٦م هٜم٤مك وأن. اًمٌٙمؽمي٤م ُمٌٕمد وضمقد طم٤مل ذم اإلٟم٤ًمن

 ـمٕم٤مم أو ذاب ذم اًمذسم٤مب ؾم٘مط وم٢مذا هذا وقمغم ٟم٤مطمٞمتف، إمم اًمٌٙمؽمي٤م حيقل أنف هل

صمٞمؿ وأخ٘مل ومف اًمٕم٤مًم٘م٦م اجلرا صمٞمؿ ًمتٚمؽ ُمٌٞمد أىمرب وم٢من اًمنماب، ذًمؽ ذم سم٠مـمرا  اجلرا

 أطمد ُمـ ىمري٤ٌم ضمقومف ذم اًمذسم٤مب حيٛمٚمف اًمذي اًمٌٙمؽمي٤م ُمٌٕمد هق ُمٜمٝم٤م واق وأول

 يم٤مف وـمرطمف يمٚمف اًمذسم٤مب وهمٛمس ُمٜمف، ىمري٥م ومدواؤه داء هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ضمٜم٤مطمٞمف،

صمٞمؿ ًم٘متؾ  هذه ذم ىمديام ىمرأت وىمد .شقمٛمٚمٝم٤م إسمٓم٤مل ذم ويم٤مف قم٤مًم٘م٦م، يم٤مٟم٧م اًمتل اجلرا

 اًمٕم٤مم جمٚمد» اًمًٞمقـمل ؾمٕمٞمد إؾمت٤مذ ًمٚمٓمٌٞم٥م اعمٕمٜمك هذا ذم و٤مومٞم٤م سمحث٤م اعمجٚم٦م

 يمامل حمٛمقد ًمٚمٓمٌٞمٌلم يمٚمٛم٦م ش533 ص» اًمٗم٤مئ٧م اًمٕم٤مم جمٚمد ذم يمٚمٛم٦م وىمرأت شإول

 جمٚم٦م» ُمـ ش81» اًمٕمدد قمغم وىمٗم٧م صمؿ .إزهر جمٚم٦م قمـ ٟم٘مال طمًلم اعمٜمٕمؿ قمٌد وحمٛمد

 اعمدقمق سم٘مٚمؿ شٟمجٞم٥م وٟمحـ شم٠ًمل، أن٧م» :قمٜمقان حت٧م 244 ص اًمٙمقيتٞم٦م شاًمٕمريب

سم٤م يمٌػم، اًمقارث قمٌد  واًمْمٕمػ؟ اًمّمح٦م ُمـ احلدي٨م هلذا قمام ؾم١مال قمغم ًمف ضمقا

 هق سمؾ وٕمٞمػ، ومحدي٨م وؿمٗم٤مء، داء ُمـ ضمٜم٤مطمٞمف ذم وُم٤م اًمذسم٤مب، طمدي٨م أُم٤م» :وم٘م٤مل

صمٞمؿ ُمـ حيٛمؾ اًمذسم٤مب أن سمف اعمًٚمؿ ومٛمـ ُمٗمؽمى، طمدي٨م قم٘مال  ومل ...وإىمذار اجلرا

 احلدي٨م هذا ووع ُمـ إٓ ؿمٗم٤مء، أظمر وذم داء اًمذسم٤مسم٦م ضمٜم٤مطمل ذم أن ىمط أطمد ي٘مؾ

 اًمذسم٤مب سمٛمْم٤مر ي٘مٓمع اًمذي احلدي٨م اًمٕمٚمؿ قمٜمف ًمٙمِمػ ذًمؽ صح وًمق اومؽماه، أو

 ُمـ ٓسمد ُم٤م واجلٝمؾ اًمدس ُمـ اظمتّم٤مره قمغم اًمٙمالم وذم .شُمٙم٤مومحتف قمغم وحيض

 يٖمؽم ىمد ُمـ سمف يٙمٗمر أن ًمف وصٞم٤مٟم٦م ،ط اهلل رؾمقل طمدي٨م قمـ دوم٤مقم٤م قمٜمف اًمٙمِمػ
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 !اًم٘مقل سمزظمرف

 احلديثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٕمٜمل وٕمٞمػ، احلدي٨م أن زقمؿ ًم٘مد: أوٓ :وم٠مىمقل

 شمٕمرف اًمٌٓمالن، واوح اًمزقمؿ وهذا .شُمٗمؽمى طمدي٨م قم٘مال هق سمؾ» :ىمقًمف سمدًمٞمؾ

 ويمٚمٝم٤م ،ط اهلل رؾمقل قمـ صمالث ـمرق ُمـ احلدي٨م ختري٩م ُمـ ؾمٌؼ مم٤م ذًمؽ

 احلدي٨م سمْمٕمػ ي٘مؾ مل اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمدا أن ذًمؽ قمغم دًمٞمال وطمًٌؽ. صحٞمح٦م

 اًمزقمؿ وهذا .قم٘مال ُمٗمؽمى طمدي٨م أنف زقمؿ ًم٘مد: صم٤مٟمٞم٤م !اجلريء اًمٙم٤مشم٥م هذا ومٕمؾ يمام

 ؾمقى سمف ي١ميده دًمٞمال يًؼ مل دقمقى جمرد ٕنف ؾم٤مسم٘مف، ُمـ سم٠مىمؾ سمٓمالٟمف ووقح ًمٞمس

ه أخ٧ًم سمف، اإلطم٤مـم٦م يٛمٙمـ ٓ اًمذي سم٤مًمٕمٚمؿ اجلٝمؾ  وًمق ،...أطمد ي٘مؾ ومل» :ي٘مقل شمرا

 أطم٤مط ىمد - اعمًٙملم أهي٤م - احلدي٨م اًمٕمٚمؿ ومٝمؾ .ش...احلدي٨م اًمٕمٚمؿ قمٜمف ًمٙمِمػ صح

 - ُمٜم٤م ي٘مٚمدهؿ ُمـ أصٞم٥م يمام - سم٤مًمٖمرور يّم٤مسمقا  مل اًمذيـ أهٚمف أن أم قمٚمام، رء سمٙمؾ

ره، اًمٙمقن ذم سمام قمٚمام ازددٟم٤م يمٚمام إٟمٜم٤م: ي٘مقًمقن  إُمر وأن! سمجٝمٚمٜم٤م ُمٕمروم٦م ازددٟم٤م وأها

 إن» :ىمقًمف وأُم٤مش. ىمٚمٞمال إٓ اًمٕمٚمؿ ُمـ أوشمٞمتؿ وُم٤م» :وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل يمام سمحؼ

: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م ُمٙمِمقوم٦م، ومٛمٖم٤مًمٓم٦م !شُمٙم٤مومحتف قمغم وحيض اًمذسم٤مب سمٛمْم٤مر ي٘مٓمع اًمٕمٚمؿ

 يٕمرف اًمٕمٚمؿ يٙمـ مل أظمرى ىمْمٞم٦م قمـ حتدث وإٟمام هذا، ٟم٘مٞمض ي٘مؾ مل احلدي٨م إن

 وٓ اًمٕمرب ُمـ ٓ يٗمٝمؿ، أطمد ومال ش..اًمذسم٤مب وىمع إذا» :احلدي٨م ىم٤مل وم٢مذا ُمٕم٤مجلتٝم٤م،

 وٓ اًمذسم٤مب ذم ي٤ٌمرك اًمنمع أن وإومٝم٤مُمٝمؿ قم٘مقهلؿ ذم اًمٕمجؿ إٓ مهللا اًمٕمجؿ، ُمـ

 ذم حيٛمؾ اًمذسم٤مب أن ُمـ اًمٞمقم، اًمٓم٥م أثٌتف ُم٤م ؾمٌؼ ومٞمام ًمؽ ٟم٘مٚمٜم٤م ىمد: صم٤مًمث٤م يٙم٤مومحف؟

صمٞمؿ اًم٘م٤مشمؾ شاًمٌٙمؽمي٤م ُمٌٕمد» سمـ ؾمٛمقه ُم٤م ضمقومف وم٘م٤م يٙمـ مل وإن وهذا. ًمٚمجرا  ذم ح٤م ُمقا

 إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙم٤مشم٥م اؾمتٜمٙمره ح٤م ُمقاومؼ اجلٛمٚم٦م ذم ومٝمق اًمتٗمّمٞمؾ، وضمف قمغم احلدي٨م

 ُمٕمجزة ومٞمف شمٜمجكم يقم ي٠ميت أن يٌٕمد وٓ اًمذسم٤مب، ذم واًمدواء اًمداء اضمتامع ُمـ وأُمث٤مًمف

 وإنش. طملم سمٕمد ٟم٠ٌمه، وًمتٕمٚمٛمـ» قمٚمٛمٞم٤م، إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمتٗم٤مصٞمؾ صمٌقت ذم ط اًمرؾمقل

 هذا شمْمٕمٞمػ إمم ومٞمف ذه٥م اًمذي اًمقىم٧م ذم أنف وشمٜم٤مىمْمف، اًمٙم٤مشم٥م هذا أُمر قمجٞم٥م ُمـ

 يٖمًؾ أن اًمٙمٚم٥م ومٞمف يٚمغ اًمذي اإلٟم٤مء ـمٝمقر» طمدي٨م شمّمحٞمح إمم ذه٥م احلدي٨م،

 يم٤مٟم٧م إذا وم٢مٟمف شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ صحٞمح طمدي٨م» :وم٘م٤مل شسم٤مًمؽماب إطمداهـ: ُمرات ؾمٌع
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 أجْم٤م إول وم٤محلدي٨م صحتف، قمغم اًمِمٞمخلم أو اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق ُمـ ضم٤مءت صحتف

 وشمّمحٞمح هذا شمْمٕمٞمػ ًمف ضم٤مز ومٙمٞمػ سمٞمٜمٝمؿ، ظمالف سمدون اًمٕمٚمامء قمٜمد صحٞمح

 ٕنف ُمٕمٜم٤مه، ذم قمٜمده صحٞمح همػم احلدي٨م أن إمم ي١مدي سم٤مـمال شم٠مويال شم٠مويٚمف صمؿ!  ذاك؟

 ُم٤مدة اؾمتٕمامل هق اًمؽماب ُمـ اعم٘مّمقد وأن اًمٙمثرة، جمرد اًمٕمدد ُمـ اعم٘مّمقد أن ذيمر

 قمزاه يم٤من وإن اًمٌٓمالن سملم سم٤مـمؾ، شم٠مويؾ وهذا !إثر ذًمؽ إزاًم٦م ؿم٠مهن٤م ُمـ اح٤مء ُمع

 شمْمٕمٞمٗمف أهق أقمٔمؿ، ظمٓم٠مجف أي أدري ومال .قمٜمف اهلل قمٗم٤م ؿمٚمتقت حمٛمقد ًمٚمِمٞمخ

 وهبذه. !سم٤مـمؾ شم٠مويؾ وهق أظمر ًمٚمحدي٨م شم٠مويٚمف أم صحٞمح، وهق إول ًمٚمحدي٨م

م اًم٘مراء أنّمح وم٢مين اعمٜم٤مؾم٦ٌم،  سمٕمض ذم اًمٞمقم يٙمت٥م ُم٤م سمٙمؾ يث٘مقا  ٓ سم٠من اًمٙمرا

 يم٤من ُم٤م وظمّمقص٤م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌحقث ُمـ اًمذائٕم٦م، اًمٙمت٥م أو اًم٤ًمئرة، اعمجالت

 واظمتّم٤مصف سمٕمٚمٛمف صمؿ أوٓ، سمديٜمف يقصمؼ ُمـ سم٘مٚمؿ يم٤مٟم٧م إذا إٓ احلدي٨م، قمٚمؿ ذم ُمٜمٝم٤م

 حيٛمؾ ُمـ وظمّمقص٤م احل٤مض، اًمٕمٍم يمت٤مب ُمـ يمثػم قمغم اًمٖمرور همٚم٥م وم٘مد صم٤مٟمٞم٤م، ومٞمف

 سمف، هلؿ قمٚمؿ ٓ وُم٤م اظمتّم٤مصٝمؿ، ُمـ ًمٞمس ومٞمام يٙمتٌقن وم٢مهنؿ .!شاًمديمتقر» ًم٘م٥م ُمٜمٝمؿ

 احلدي٨م ذم ضمٚمف يمت٤مسم٤م اًمٜم٤مس إمم طمديث٤م أظمرج ه١مٓء، ُمـ واطمدا ٕقمرف وإين

 يمت٥م ذم وإظم٤ٌمر إطم٤مدي٨م ُمـ صح ُم٤م قمغم ومٞمف اقمتٛمد أنف ومٞمف وزقمؿ واًمًػمة،

 اًمْمٕمٗم٤مء سمف شمٗمرد ُم٤م وإطم٤مدي٨م اًمرواي٤مت ُمـ ومٞمف أورد هق صمؿ! واًمًػمة اًمًٜم٦م

 :طمدي٨م ومٞمف أورد سمؾ وهمػمه، يم٤مًمقاىمدي اًمرواة ُمـ سم٤مًمٙمذب واعمتٝمٛمقن واعمؽمويمقن

ئر يتقمم واهلل سم٤مًمٔم٤مهر، ٟمحٙمؿ ٟمحـ»  مم٤م أنف ُمع ،ط اًمٜمٌل إمم سمٜمًٌتف وضمزم ،شاًمنا

 وم٤مطمذروا وهمػمه، يم٤مًمًخ٤موي احلدي٨م طمٗم٤مظ قمٚمٞمف ٟمٌف يمام اًمٚمٗمظ، هبذا قمٜمف ًمف أصؾ ٓ

 .اعمًتٕم٤من واهلل .ه١مٓء أُمث٤مل اًم٘مراء أهي٤م

 .(232-97 ،95-94/ 2/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افزيت ؾضؾ

 .شُم٤ٌمريم٦م ؿمجرة ُمـ وم٢مٟمف سمف، وادهٜمقا  اًمزي٧م يمٚمقا [:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ؿمجرة ُمـ يقىمد» :وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل اًمزي٧م ومْمؾ ذم ويٙمٗمل [:اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 وًمٚمزي٧مش. ٟم٤مر متًًف مل وًمق ييضء زيتٝم٤م يٙم٤مد همرسمٞم٦م، وٓ ذىمٞم٦م ٓ زيتقٟم٦م ُم٤ٌمريم٦م

 .إًمٞمف رضمع ؿم٤مء ومٛمـ ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م سمٕمْمٝم٤م ذيمر ه٤مُم٦م، ومقائد

 .(727/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بحرام افتداوي حتريؿ

 .شسمحرام شمتداووا وٓ ومتداووا، واًمدواء، اًمداء ظمٚمؼ اهلل إن[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

م اًمتداوي حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]  .[سمحرا

 .(274/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بزماكف؟ خاصة ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل وصػفا افتل افتداوي ضرق هؾ

 ًمٌٕمض وؾمٚمؿ وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل وصػ هؾ ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 هذه ُمثؾ يٕمٜمل و واحلج٤مُم٦م ؿم٤مة، إًمٞم٦م وقمالضمف اًمٜم٤ًمء، قمرق ُمثؾ سمقصٗم٤مت إُمراض

 دواء؟ هذا ُمًتٛمر أم ،ط وىمتف ذم يٙمقن هذا هؾ إُمقر،

 قمغم إُم٤م قمٛمدشمف اًمذي اًمٜمٌقي اًمٓم٥م ُمـ ٕنف اًم٘مٞم٤مُمف، يقم إمم ُمًتٛمر :اًمِمٞمخ

 اًمتجرسم٦م هذه ووصٚم٧م اًمٌنم دمرسم٦م قمغم اٟمف وإُم٤م ومٞمف، إؿمٙم٤مل ٓ وهذا اًمًامء، وطمل

 ٟمٕمتؼمه٤م أن طمٞمٜمئذ ومٞمج٥م اًمًامء ُمـ ذًمؽ قمغم وأىمر هب٤م أُمتف ومٜمّمح اًمرؾمقل إمم

سم٤ًم،  اًمرؾمقلو اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٓمٌٞم٦م اًمتج٤مرب ُمـ اضمتٝم٤مداً  يم٤من أو وطمٞم٤ًم، يم٤من ؾمقاءً  صقا

 أُمتف هقا  ومٜمّمح ًمؽ،ذ قمغم ٟمٌٞمف اهلل ىمرأ وسم٤مًمت٤مزم أىمره٤م، وؾمٚمؿ وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم

 إُمقر ُمـ هذه أن اًمٞمقم، ٕم٤مسيـاعم سمٕمض ي٘مقل اًمتل إُمقر ُمـ هذا وًمٞمس ًمؽ،سمذ

 شم٠مبػم طمدي٨م ذم وؾمٚمؿ، وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم حت٧م ومٞمدظمٚمقهن٤م ٦مًمدٟمٞمقيا

 .اجلقاب واوح ،شدٟمٞم٤ميمؿ سم٠مُمقر أقمٚمؿ أنتؿ» :اًمٜمخؾ

 ؟اًمِمٗم٤مء ؿمٞمخ ي٤م ًمؽذ ُمـ يٚمزم هؾ ـمٞم٥م، ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ
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 وٟمحق اعمتٕم٤مـمل وصدق اًمتٕم٤مـمل ٦ٌمٟمً ٤مظمتالفسم َيتٚمػ هذا وىمد، ىمد :اًمِمٞمخ

 .شًمف ذب ح٤م زُمزم ُم٤مء» اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف ذًمؽ،

  (33:  19: 14/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 بافـاؿة افدوايل إرضار

 داود أبق رواه  .شًمؽ أنٗمع ومٝمق هذا ُمـ أص٥م قمكم ي٤م[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 ش364/  6» وأمحد ش1441» ُم٤مضمف واسمـ ش3 ،1/  1» واًمؽمُمذي ش3856»

 قمـ ؾمٚمٞمامن اسمـ ومٚمٞمح ـمريؼ ُمـ ش1/  115ش »واعمتٗم٘مف اًمٗم٘مٞمف» ذم واخلٓمٞم٥م

 أم قمـ يٕم٘مقب أيب سمـ يٕم٘مقب قمـ إنّم٤مري صٕمّمٕم٦م سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ أجقب

 قمٚمٞمف قمكم وُمٕمف ط اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ» :ىم٤مًم٧م إنّم٤مري٦م ىمٞمس سمٜم٧م اعمٜمذر

 قمكم وىم٤مم ُمٜمٝم٤م، ي٠ميمؾ ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مم ُمٕمٚم٘م٦م، دوازم وًمٜم٤م ٟم٤مىمف وقمكم اًمًالم،

 اًمًالم، قمٚمٞمف قمكم يمػ طمتك ٟم٤مىمف، إٟمؽ ُمف: ًمٕمكم ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ومٓمٗمؼ ًمٞم٠ميمؾ،

 .شومذيمره: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل سمف، ومجئ٧م وؾمٚم٘م٤م، ؿمٕمػما  وصٜمٕم٧م: ىم٤مًم٧م

 .اعمرض ُمـ سم٤مإلوم٤مىم٦م قمٝمد طمدي٨م أي: شٟم٤مىمف» :ىمقًمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

  .أيمؾ أرـم٥م إذا طمتك يٕمٚمؼ اًمتٛمر ُمـ اًمٕمذق وهل داًمٞم٦م، مجع شدوازم»

 :احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد ش97/  3ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 اًمتدسمػم، أطمًـ ٟم٤مىمف وهق اًمدوازم ُمـ إيمؾ ُمـ ًمٕمكم ط اًمٜمٌل ُمٜمع ذم أن واقمٚمؿ»

 واًمٗم٤ميمٝم٦م اًمٕمٜم٥م، قمٜم٤مىمٞمد سمٛمٜمزًم٦م ًمأليمؾ اًمٌٞم٧م ذم شمٕمٚمؼ اًمرـم٥م ُمـ أىمٜم٤مء اًمدوازم وم٢من

 مل سمٕمد وم٢مهن٤م دومٕمٝم٤م، قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م ووٕمػ اؾمتح٤مًمتٝم٤م ًمنقم٦م اعمرض ُمـ سم٤مًمٜم٤مىمف شمي

 ظم٤مص٦م اًمرـم٥م وذم اًمٌدن، ُمـ وإزاًمتٝم٤م اًمٕمٚم٦م آصم٤مر سمدومع ُمِمٖمقًم٦م وهل ىمقهت٤م، شمتٛمٙمـ

 سم٘مٞم٦م إزاًم٦م ُمـ سمّمدده هل قمام وإصالطمف سمٛمٕم٤مجلتف ومتِمتٖمؾ اعمٕمدة، قمغم صم٘مؾ ٟمقع

يد أن وإُم٤م اًمٌ٘مٞم٦م، شمٚمؽ شم٘مػ أن وم٢مُم٤م وآصم٤مره، اعمرض  اًمًٚمؼ يديف سملم ووع ومٚمام. شمتزا

 سم٠مصقل ـمٌخ إذا وٓؾمٞمام ًمٚمٜم٤مىمف، إهمذي٦م أنٗمع ُمـ وم٢مٟمف ُمٜمف، يّمٞم٥م أن أُمره واًمِمٕمػم
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 ُم٤م إظمالط ُمـ قمٜمف يتقًمد وٓ وٕمػ، ُمٕمدشمف ذم عمـ اًمٖمذاء أوومؼ ُمـ ومٝمذا اًمًٚمؼ،

 .شُمٜمف َي٤مف

 (218-217/ 2/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾربق ظالج افضب دم أن صح هؾ

 ىمد أنف ظم٤مص٦م اؾمتٕمامًمف جيقز ومٝمؾ اًمرسمق ًمٕمالج دواء اًمْم٥م دم إن: ي٘م٤مل :١ًمالاًم

 ٟمٗمٕمف؟ وؿمقهد ضمرب

 واجلقاب طمرام، أم طمالل هق هؾ اًمْم٥م حلؿ اًم٘مقل إمم يٕمقد هذا ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 سملم أيمؾ ومألنف طمالل: اًمْم٥م حلؿ أن: ُمثكم يرى يم٤من ومٛمـ اخلالف هذا قمغم يتٗمرع

 دُمف يٙمقن ٓ سم٤مًمت٤مزم أيمٚمف، ُم٤ٌمح ومٝمق ذًمؽ، قمغم وأىمره اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يدي

 .ٟمج٤ًمً 

 أيمٚمف حيؾ ٓ اًمْم٥م أن: احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م هق يمام يرى ُمـ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 سمٛمحرم، اًمتداوي جيقز ٓ اعمحرُم٦م احلٞمقاٟم٤مت ًمٙمؾ اًمدُم٤مء يم٤ًمئر دُمف يٙمقن ومحٞمٜمئذ

 إول، اًم٘مقل وٟمخت٤مر اخلالف سملم اًمٕمٚمامء سملم ًمٚمقاىمع سمٞم٤مٟم٤مً  هذا ٟمحٙمل ٟمحـ ًمٙمـ

 .سمٛمحرم يتداوى ٓ ٕنف سمف: اًمتداوي جيقز وطمٞمٜمئذ

 طمرام؟ أو طمالل ُمـ يم٤من ؾمقاء طمرام هق اعمًٗمقح اًمدم: ي٘م٤مل ىمد :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمض أن اًمًٚمٗمٞم٦م آصم٤مر ُمـ ٟمٕمٚمؿ سم٤معمحرم،ٟمحـ ظم٤مص اعمًٗمقح ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمدم وهذا ٟمٕمؿ، ذسمحقه اًمذي احلٞمقان ُمـ صمٞم٤مهبؿ قمغم اًمدُم٤مء آصم٤مر شمرى يم٤مٟم٧م اًمّمح٤مسم٦م

 .. .إذاً  اعمًٗمقح اًمدم هق أص٤مهبؿ اًمذي

 وىم٤مل ٟمجس حمرم يمؾ ًمٞمس أو حمرم ٟمجس يمؾ ًمٞمس. .:ي٘م٤مل ىمد :ُمداظمٚم٦م

 .واًمٓمح٤مل اًمٙمٌد: اًمدُم٤منش ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمؾ: »ًمرؾمقلا

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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578 

 .حمرُم٦م اًمدُم٤مء سم٘مٞم٦م ومٙم٠من :ُمداظمٚم٦م

 .أيمٚمٝم٤م حمرم حمرُم٦م، أيمٞمد :اًمِمٞمخ

 .أيمٚمٝم٤م أي :ُمداظمٚم٦م

 سمف؟ اًمتدواي جيقز ٓ ٟمجس هذا هؾ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 اًمْم٥م؟ دم ينمب أن يريد: ي٘مقل اًم٤ًمئؾ ًمرضمؾ ا هذا وم٢مذاً  :ُمداظمٚم٦م

 اًمْم٥م؟ دم ينمب أن يريد :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 دواًء؟ وإٓ ذسم٤مً  يم٤من هق ه،آ :اًمِمٞمخ

 اًمدم؟ سمنمب يتدواى أن يريد :ُمداظمٚم٦م

 .اًم١ًمال ٟمًٛمع ظمٚمٞمٜم٤م.. .:اًمِمٞمخ

 ىمد أنف ظم٤مص٦م اؾمتٕمامًمف جيقز ومٝمؾ اًمرسمق ًمٕمالج دواء اًمْم٥م دم أن: ي٘م٤مل :اًم١ًمال

 اًمٕم٤مومٞم٦م؟ وؿمقهدت ضمرب

 .اًمنمب ُمقوقع فومٞم يرد مل يرد مل :اًمِمٞمخ

 . .هذا يمٞمٗمٞم٦م ٟمٕمرف ٟمحـ وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 . .ًمٙمـ قمٚمٞمش ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ضمقاسمؽ قمغم هم٤ٌمر ٓ.. .:ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ أنف سمٞم٤مٟمف ومٌٕمد اًمنمب سمف اعم٘مّمقد يم٤من إذا اإذً  ،ا ظمػم اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

  (33:  32:  53/ 756/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افؽفربائل بافصعؼ افكع ظالج حؽؿ

 .سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء سم٤مًمّمٕمؼ[ اًمٕمالج طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء؟ صٕمؼ يقضمد أجًْم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤مك أن احل٘مٞم٘م٦م إـم٤ٌمء، قمٜمد ٟمٕمرومٝم٤م ٟمحـ اًمٙمٝمرسم٤مء صٕم٘م٦م أدري ُم٤م :اًمِمٞمخ

: ؿمٞمًئ٤م ٟم٘مقل أن إمم ٟمٔمري يٚمٗم٧م إظمػم اًم١ًمال هذا: يٕمٜمل سم٤مًمتجرسم٦م، شمتٕمٚمؼ أُمقر

 شمٕمٚمٛمقن أفمٜمٙمؿ سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء وم٤مًمّمٕمؼ سم٤مًمدي٤مٟم٦م، شمتٕمٚمؼ وٓ سم٤مًمتجرسم٦م شمتٕمٚمؼ أُمقر هٜم٤مك

 ُمـ سمٜمقع اعمّم٤مسملم سمٕمض ي٠متٞمٝمؿ طمٞمٜمام ومٝمؿ اح٤مديلم، إـم٤ٌمء قمٜمد ُمٕمٝمقد أُمر هذا أن

 اًمتٞم٤مرات هذه إمم يٚمج١مون وصمؿ ًمدهيؿ اعمٕمٝمقدة اًمٕمالضم٤مت يمؾ يًتٕمٛمٚمقن اًمٍمع

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أن سمحثل – ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ومال اًمٙمل، اًمدواء آظمر: ىم٤مقمدة قمغم اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمتٞم٤مرات هذه شمًٚمٞمط طمٙمؿ ُم٤م: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ – اح٤مديلم ًمألـم٤ٌمء

ًٓ  يتٕمٚمؼ ٓ إُمر ٕن سمٖمػمه؟ أو سم٤مًمٍمع اعمّم٤مسملم اعمرى سمٕمض قمغم  وإٟمام سم٤مًمديـ أو

٤ًٌم، وًم٧ًم سم٤مًمٓم٥م يتٕمٚمؼ ٤ًٌم ٓ هلذا يتٕمرض ومٚمؿ اًمديـ أُم٤م ـمٌٞم  .إجي٤مسًم٤م وٓ ؾمٚم

ٟمٜم٤م أطمد أن ًمٙمؿ أذيمر أن حيًـ وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم  سمٜمقع أصٞم٥م ىمد يم٤من دُمِمؼ ذم إظمقا

 وحيٓمٛمف يٙمنه طمتك اًمدار ذم رء أُم٤مُمف ي٘مػ ٓ طمتك أطمٞم٤مًٟم٤م قمٚمٞمف يِمتد اًمٍمع ُمـ

 إمم ذه٥م طمتك اعمرض ُمـ اًمٜمقع هذا شمٕم٤مًم٩م اًمتل اعمًتِمٗمٞم٤مت ذم وشمٕم٤مًم٩م حتٓمٞمؿ، ذ

 سم٤مًمّمدُم٤مت: أي اًمٓمريؼ، هبذه هٜم٤مك وشمٕم٤مًم٩م إُمريٙمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م إمم سمػموت

 وسمٕمد ُمٍموع، هق دائاًم  ًمٞمس ٟمقسم٤مت قمغم يم٤من ًمٙمـ يمذًمؽ سم٘مل يِمٗمك ومل اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 واعم٘مّمقد سم٤مًمّمقم، سم٤مًمتٓمٌٞم٥م طمديًث٤م يًٛمك ُم٤م وهق اىمؽماطًم٤م إًمٞمف أن٤م ىمدُم٧م ذًمؽ

 اًمتٓمٌٞم٥م سم٤مًمتجقيع، يًٛمٞمف ىمد وإٟمام اًمنمقمل اًمّمقم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هق ًمٞمس سم٤مًمّمقم

 ؾمٜم٦م، ٟم٘مقل وٓ سمدقم٦م ٟم٘مقل ومال اًمنمع قمالىم٦م ًمف ًمٞمس سم٤مجلقع اًمتٓمٌٞم٥م هذا! سم٤مجلقع

 ومال يٜمجح مل وإن ظمػم، ومٝمق إُمراض سمٕمض عمٕم٤مجل٦م يمقؾمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ٟمجح٧م إن
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 ُمـ اًمٜمقع هذا سمٚمٖم٧م أنٜمل يٕمٚمؿ سمٕمْمٙمؿ ًمٕمؾ ؿمخّمًٞم٤م وأن٤م إـمالىًم٤م، ذًمؽ ذم رء

 ؿمٞمئ٤ًم اًمّم٤مئؿ هذا ي٠ميمؾ أٓ اًمّمقم هذا وُمٕمٜمك يقًُم٤م، أرسمٕملم ومّمٛم٧م سم٤مجلقع اًمتٓمٌٞم٥م

 يمٚمٝم٤م إج٤مم هذه وسمٕمد يقًُم٤م، أرسمٕملم اح٤مء هذا ؾمقى ُمٓمٚمً٘م٤م ؿمٞمًئ٤م ينمب وٓ إـمالىًم٤م

 مم٤م يمثػم ذم اًمِمٗم٤مء أثر ومٞمجد ًمف، ُمٕمت٤مًدا هق اًمذي اًمٓمٕم٤مم قمغم رويًدا رويًدا يتٛمرن يٌدأ

 .اًمنمح أـمٞمؾ وٓ سمٜمٗمز هذا سمٚمقت أن٤م إُمراض، ُمـ يِمٙمقه يم٤من

 ذم اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال وأنٗمؼ اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمّمدُم٤مت إمم يٕمقد اًمذي هذا اًمِم٤مهد إٟمام

 ؾمت٦م أو ص٤مم اًمّمقم، هذا ذم إٓ قمقذم ُم٤م ًمٌٜم٤من وذم ؾمقري٤م ذم اًمٕمديدة اعمًتِمٗمٞم٤مت

 مل صمؿ يقًُم٤م، وصمالصملم أرسمًٕم٤م ص٤مم أنف إُمر سمف وصؾ طمتك وأيمثر أيمثر ذًمؽ سمٕمد صمؿ أج٤مم

 اًمققم٤مظ سمٕمض يم٤من وإن ُمٕمٝمقد يٙمـ مل اًمذي اًمٕمالج هذه ومٛمثؾ أثًرا، اعمرض هلذا ير

 أن ؿمؽ ٓ شمّمحقا، صقُمقا : ي٘مقًمقن ومٞمام اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف عمثؾ... يِمجٕمقن اًمٞمقم

 سمٞمٜم٤م يمٜم٤م يمام يّمح مل اًمٚمٗمظ وهبذا احلدي٨م هذا ًمٙمـ اًمٗمقائد، يمؾ ومٞمف اًمنمقمل اًمّمقم

 هلذا ومٞمف ي٤ٌمح اًمذي اًمٓمٌل اًمّمقم هذا ًمٙمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم ذًمؽ

ئد ُمٜمف طمّمؾ ؿم٤مء ُم٤م وُمتك يِم٤مء ُم٤م اح٤مء ُمـ ينمب أن اًمّم٤مئؿ  ضمًدا ويمثػمة يمثػمة ومقا

ٟمٜم٤م ُمـ اًمٓم٤مًم٥م ذًمؽ ؿمخص وذم ؿمخيص ذم  .ويمثػم يمثػم همػمهؿ وذم هٜم٤مك، إظمقا

 يم٤من اًمذي هذا: واًمٜمٙمت٦م اًمٓمراوم٦م ُمـ رء ُمع إظمػم اعمث٤مل أجًْم٤م ؾمٌٞمؾ وقمغم

 يِمٙمق إٟم٤ًمن إًمٞمف ضم٤مء يمٚمام ص٤مر اًمٗم٤مئدة ُمـ اًمّمقم ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ عمس مم٤م يٍمع

 ؿم٤مب ؿمخص ضم٤مءه.. سم٤مًمّمقم قمٚمٞمؽ: ًمف ي٘مقل قمالضمف إـم٤ٌمء وأقمَٞمك سمف أخؿ ُمرًو٤م

 شمٜمٓمٚمؼ أن شمًتٓمٞمع وٓ اًمٗمراش ـمرحي٦م وأصٌح٧م قمجقز وهل أُمف إًمٞمف يِمٙمق وؾمٞمؿ

 ُمـ ويمٚمت٤م ُمٚمت٤م اعمًتِمٗمٞم٤مت سمٕمض ذم ممروتلم اسمٜمتلم هل٤م أن وُمع طم٤مضمتٝم٤م، ًم٘مْم٤مء

 سمحٞم٨م اًم٘مذارة ُمـ سمح٤مًم٦م أصٌح٧م ُمٕمل شمّمقرون ٕنف اًمٕمجقز: ُٕمٝمام ظمدُمتٝمام

.. صقُمٝم٤م: ًمف ىم٤مل أُمره٤م اًمٕمجقز هذه اسمـ ؿمٙم٤م ومٚمام إم، هذه يٕم٤مومقن إوٓد وطمتك

 اًمٓم٤موًم٦م قمغم أُم٤مُمٝم٤م ووع اًمٓمٕم٤مم يمؾ ُمـ اُمٜمٕمٝم٤م: أي سم٤مًمّمقم يٕمٜمل ُم٤مذا ًمف ذح وهق

 وهذه شمّمٞمح هذه! أظمل ي٤م: ىم٤مل شمنمب، ؿم٤مءت وُمتك واًمٙم٠مس اح٤مء إسمريؼ هذه ُمثؾ

 اًمٙمالم هذا: ُم٤مزطًم٤م ًمف وي٘مقل زقمٛمف، ذم ضمققًم٤م متقت.. آظمره وإمم متقت ورسمام قمجقز
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 صقُمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م، وأظمت٤مك أن٧م وشمًؽميح اًمٕمجقز متقت أنؽ ُمّمدق ًم٧ًم أن٧م! سمٞمٜمٜم٤م

 أؿمٙم٤مًمف سمٙمؾ اًمٓمٕم٤مم قمٜمٝم٤م وُمٜمٕمقا  اًمٕمجقز أُم٤مم اح٤مء ووع وومٕماًل  اىمتٜمع يم٠منف وم٤مًمرضمؾ

 شمْمٓمر قمٚمٞمٝم٤م، يرد أطمد ُم٤م أيمؾ أيمؾ ـمٕم٤مم ـمٕم٤مم شمّمٞمح هؾ.. أنقاقمف سمٙمؾ واًمنماب

 ُمـ اًمقصٗم٦م هذه أظمذ اًمذي اسمٜمٝم٤م ي٘مقل سم٤محل٤مضم٦م، شمِمٕمر طمٞمٜمام اح٤مء شمنمب أن

 ومراؿمٝم٤م ُمـ ىم٤مُم٧م أُمف سم٠من ص٤مطمٌٜم٤م يٌنم ضم٤مء إٓ أج٤مم ؾم٧م ٟمحق إٓ ُم٣م ُم٤م: ص٤مطمٌٜم٤م

 ص٤مرت اًمِمٕمقر هذا أثر رأت أن سمٕمد هل فمٚم٧م وهٙمذا سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م ختدم وسمدأت

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؿمٗم٤مه٤م طمتك اًمٓمٕم٤مم ُمـ ٟمٗمًٝم٤م متٜمع هل

 ه١مٓء أو إـم٤ٌمء اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، اًمّمدُم٤مت اؾمتٕمٛمؾ ؾمقاء: أىمقل أن هذا ُمـ أريد

 إمم ٟم٤ٌمدر أن ًمٜم٤م جيقز ٓ اًمقؾمٞمٚم٦م ومٝمذه قمٜمٝمؿ، ؾمٞم٠ًمخقن اًمذيـ اًمٞمقم اعمحدصمقن

 اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ومٞمٝمؿ شمًتٕمٛمؾ اًمذيـ ذم اًمًٞمئ٦م آصم٤مره٤م فمٝمقر طم٤مًم٦م ذم إٓ[ إٟمٙم٤مره٤م]

 ذم شمدظمؾ ٓ اًمتل اح٤مدي٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ هق ُم٤م ٟمخٚمط أن ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ومام ًمذًمؽ احلديث٦م،

 اًمٌدع وسملم اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: آظمر وسمٛمٕمٜمك اًمديٜمٞم٦م، اًمٌدقم٦م

 أهنؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم ويتٌلم حتدث اًمتل احلديث٦م اًمقؾم٤مئؾ هل اعمرؾمٚم٦م وم٤معمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م،

 أُمر يمقٟمف أُم٤م ذقمًٞم٤م، ٟمًّم٤م شمّم٤مدم ٓ أهن٤م دام ُم٤م اؾمتٕمامهل٤م ُمـ ُم٤مٟمع ومال إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م

 اًمديـ ذم اعمحدصم٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم وًمٙمٜمٝم٤م يمثػمة حمدصم٤مت ذم ٟمٕمٞمش ٟمحـ أن طمدث،

: أي – هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اهلل ؿم٤مء إن مجٞمًٕم٤م شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ

 أظمرى وؾم٤مئؾ وسملم هذا سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: إًذاش رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م – هذا ديٜمٜم٤م ذم

 ٓ ومٜمحـ يرد مل أنف دام ُم٤م ومٝمذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م واًمتؼمك اًمؼميم٦م سم٤مؾمؿ اًمديـ ذم شمدظمؾ

 وؾم٤مئؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦م أهن٤م دام ُم٤م ٟمٜمٙمره ومال اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م يم٤مًمّمدُم٤مت اًمٜمقع ذاك أُم٤م ٟم٘مره

 .قمٜمدي ُم٤م هذا اعمٕم٤مجل٦م،

 ..:ُمداظمٚم٦م

 إـم٤ٌمء! شمرى: ؿمٞمئلم قمغم ىم٤مئٛم٦م اًم٘مْمٞم٦م ٕن ذًمؽ: قمـ ضمقايب َيتٚمػ ٓ :اًمِمٞمخ

 هذه إمم وصٚمقا  هؿ اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اؾمتٕمامل إمم دم٤مرهبؿ وصٚم٧م طمٞمٜمام اح٤مديقن
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581 

 أم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه سمٛمثؾ شمت٠مثر أدًم٦م هٜم٤مك هؾ اًمن، يٕمرومقا  أن دون سم٤مًمتج٤مرب اًمقؾمٞمٚم٦م

، ًمٙمٜمٝمؿ ٓ، : ىم٤مل رسمؽ؟ قمروم٧م يمٞمػ: إقمراب سمٕمض قمـ ىمٞمؾ يمام: يٕمٜمل قمرومقا

 اًمتجرسم٦م هذه أن اًمتجرسم٦م سمٕمد آؾمتٕمامل هذا ُمـ اؾمتٜمٌٓمقا  ومٝمؿ اعمًػم، قمغم يدل إثر

صمٞمؿ هٜم٤مك هؾ ُمثاًل  ًمٙمـ ُمٗمٞمدة،  يًتٓمٞمٕمقن ُم٤م... اًمقؾمٞمٚم٦م؟ هذه سمقاؾمٓم٦م ي٘متٚمقهن٤م ضمرا

، أن  هذه أنقاع ُمـ ًمٜمقع ٟم٤مومٕم٦م صدُم٤مت هل اًمّمدُم٤مت هذه أن وضمدوا ًمٙمٜمٝمؿ يٕمٚمٚمقا

 ذًمؽ ُمـ ؿمٞمًئ٤م ٟمٕمرف ٓ اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م وٟمحـ شمٜم٘مٚمقن يمام أن ه١مٓء إُمراض،

 أن ممٙمـ اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، اًمّمدُم٤مت هبذه يت٠مثر اإلٟمز ذاك سع اًمذي اجلـ أن يٕمٚمٚمقن

 آصم٤مر إمم ٟمٜمٔمر أن ٟمريد ٟمحـ اعمٝمؿ ًمٙمـ يمذًمؽ يٙمقن أٓ وممٙمـ يمذًمؽ، إُمر يٙمقن

 ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمـ أجًْم٤م يٜم٘مؾ اًمذي يم٤مًميب ٟمٗمٕم٧م ٟمٕمؿ ٟمٗمٕم٧م؟ هل: اًمّمدُم٤مت هذه

 ُمي، ًمألطمٞم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم هق ٟمٕمٚمؿ يمام اًميب هذا اًم٘مداُمك، ُمـ أو اًمٞمقم اعمحدصملم

 سمحٞم٨م ُمثاًل  اًمٖمٚمٞمٔم٦م سم٤مًمٕمّم٤م ضسمتف ُمٝمام اعمٍموع هذا أن سم٤مًمتجرسم٦م ي٘مقًمقن هؿ ًمٙمـ

 يت٠مثر وإٟمام يت٠مثر ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم سمٞمٜمام يمنشمف، وًمرسمام ٕوضمٕمتف سيع همػم يم٤من ًمق

 اًمتٕمٚمٞمؾ هذا أن ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٟمحـ: وم٢مًذا اًمتٕمٌػم، صح إذا اجلٜمل ُمـ اًمّم٤مرع

 ُم٤م ومٌٝم٤م ًمٚمٛمٍموقملم ُمٗمٞمًدا إثر يم٤من إذا إثر، إمم ٟمٜمٔمر أن اعمٝمؿ ًمٙمـ صحٞمح، هق

ًٓ  اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أن دام  .سم٤معمٍموع شمي ٓ: وصم٤مٟمًٞم٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م خت٤مًمػ ٓ: أو

 .أقمٚمؿ واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا

 (33:34:21/ (4) ـه2438 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 افـبقي بافطب يسؿك مما األحاديث دم وردت افتل افطب أمقر

 افسـة؟ مـ هل هؾ

 هؾ اًمٜمٌقي سم٤مًمٓم٥م يًٛمك مم٤م إطم٤مدي٨م ذم وردت اًمتل اًمٓم٥م أُمقر :ُمداظمٚم٦م

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ هل

 أن ذًمؽ ذم ٓؿمؽ اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ُم٘مرون اًمٜمٌقي اًمٓم٥م ُمـ يم٤من ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 اًمًقداء احل٦ٌم» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٛمثؾ ظمػمة، ومٞمف ًمٚمٛمًٚمؿ وًمٞمس اًمقطمل، ُمـ هذا

 .شداء يمؾ ُمـ ؿمٗم٤مء

 إٓ سمف يتحدث أن اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل يٛمٙمـ ٓ همٞمٌل أُمر قمـ حتدث ومٝمذا

 سمٕمض يٗمٕمؾ يمام احلدي٨م، هذا ُمثؾ ٟمرد أن ظمػمة ًمٜم٤م ومٚمٞمس وًمذًمؽ اًمًامء، سمقطمل

 .اًمٞمقم اًمٙمت٤مب

 اًمذسم٤مب وىمع إذا» :اًمذسم٤مسم٦م حلدي٨م ردهؿ: اعمًٚمٛملم سمٕمض ذم وىمع ُم٤م أؿمٙمؾ وُمـ

 .شدواء وأظمر داء، ضمٜم٤مطمٞمف أطمد ذم وم٢من ًمٞمخرضمف، صمؿ ومٚمٞمٖمٛمًف أطمديمؿ إٟم٤مء ذم

 .شاًمداء ومٞمف اًمذي اجلٜم٤مح قمغم ي٘مع ي٘مع، طمٞمٜمام وم٢مٟمف» :اًمرواي٤مت سمٕمض وذم

 هذا ُمثاًل، اًمٕمرب ُمـ اًمرؾمقل شمٚم٘م٤مه٤م اًمتل إُمقر ُمـ: يٕمٜمل هذه: ومٞم٘مقًمقن

 اًمٕم٤مىمؾ اعمًٚمؿ ًمإلٟم٤ًمن يٛمٙمـ ٓ ضمدًا، دىمٞم٘م٦م أُمقر قمـ يتحدث احلدي٨م ٕن ظمٓم٠م:

 ط اًمرؾمقل يتحدث أن يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ سم٤مًمٖمٞم٥م، رمج٤مً  هب٤م اًمتحدث قمـ يتجرد أن

 .اًمًامء وطمل ُمـ هذا إٟمام ،احلقيـ هبذا اعمتٕمٚم٘م٦م اًمدىم٤مئؼ هذه سمٛمثؾ

 (..: 11:  11/   85/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾتداوي افرجؾغ صبغ حؽؿ

 ؟[ًمٚمتداوي اًمرضمٚملم صٌغ طمٙمؿ] :اًم٤ًمئؾ

 اإلٟم٤ًمن صٌغ وم٢مذا سم٤محلٜم٤مء اًمتداوي قمغم حت٨م إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك :اًمِمٞمخ

 .ًمٚمٜم٤ًمء ُمتِمٌٝم٤م ومٞمٙمقن وإٓ ذًمؽ ًمف ومٞمجقز شمداوي٤م رضمٚمٞمف

 (4ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افساق دم ذهب ظؿقد إدخال حؽؿ

 سمؽمه٤م؟ ُمـ سمدًٓ  اًم٤ًمق ذم سمالشملم أو ،ذه٥م قمٛمقد إدظم٤مل طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل
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 ط  اًمٜمٌل ٕن ،-ؿمؽ سمال- ضم٤مئز ومذًمؽ اعمٕم٤مجل٦م ؾمٌٞمؾ قمغم يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 أصٞم٥م ىمد ويم٤من ؾمٕمد، سمـ قمرومج٦م اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ضم٤مءه ىمد ُمرة ُمـ أيمثر

ـْ  أنٗم٤مً  وم٤مختذ يُمالب، وىمٕم٦م اؾمٛمٝم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ذم وىمٕم٦مٍ  ذم أنٗمف  وم٠منتـ -ومْم٦م ُمـ- َوِرق ُِم

 جمٛمقع ُمـ َيرج واًمٜمح٤مس احلديد يمٓمٌٞمٕم٦م اًمرـمقسم٦م ُمع اًمٗمْم٦م ـمٌٞمٕم٦م وهذه قمٚمٞمف،

 واًمٜمح٤مس اًمٗمْم٦م صدأ أُم٤م أمحر، -شمٕمٚمٛمقن يمام- احلديد وصدأ اًمّمدأ، ُمـ رء ذًمؽ

 .أظمي ومٝمق

 ،ط  اًمٜمٌل إمم أُمره ومِمٙمك ومْم٦م، ُمـ هق اًمذي إنػ هذا قمٚمٞمف يٜمتـ وم٠مصٌح 

 .ذه٥م ُمـ أنٗم٤مً  يتخذ أن وم٠مُمره

 اًميورات سم٤مب ُمـ ًمٞمس هق اًمذه٥م ُمـ إنػ اخت٤مذ أن اجلٛمٞمع قمغم َيٗمك وٓ 

 يْمع أن سمدون أنٗمف أرٟم٦ٌم ذه٧ٌم اًمذي هذا يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع ٕنف اعمحٔمقرات، شمٌٞمح

ءً  ُمٕمدن، ُمـ قم٤مري٦م أرٟم٦ٌم  .همػمه أو ذه٥م ُمـ يم٤من ؾمقا

 ًمدومع اًمٗمْم٦م ُمـ سمدًٓ  ذه٥م ُمـ أنٗم٤مً  يتخذ أن ًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مح ًمٙمـ 

 .قمٚمٞمف اهلل ظمٚم٘مف اًمذي ووٕمف إمم شم٘مري٤ٌمً  إنػ إقم٤مدة ُمـ يٜمت٩م اًمذي اًمير

 إن ذه٥م، ُمـ -اعمٙمًقرة اًم٤ًمق ذم- قمٛمقد وم٢مدظم٤مل: يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا 

 ُمـ إنػ إسم٤مطم٦م ُمـ أومم هذا إسم٤مطم٦م ٕن أبدًا، ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ومال ذًمؽ اًمٓم٥م اىمت٣م

 .ٟمٕمؿ ذه٥م،

 ُمٕمٜمك ومٝمؾ ُيَٙمّٚمػ أنف سمد ٓ يٕمٜمل ذه٥م، ُمـ اًمٕمٛمقد هذا: أن أت٤ًمءل أن٤م ًمٙمـ 

 اًمذي ومٛمـ ُمٜمف، أرظمص هق سمام قمٜمف يًتٕم٤مض أن طمٞم٨م ُمـ ًمف سمديؾ ٓ ـمٌٞم٤مً  أنف: ذًمؽ

 ؾم٠مخ٧م؟ ُم٤م سمجقاب قمٚمؿ قمغم هق وهؾ اًم١ًمال، هذا ؾم٠مل

 .اعمٗمروض هذا ًمٚمتآيمؾ، ىم٤مسمٚم٦م همػم ًمٚمّمدأ، ىم٤مسمٚم٦م همػم شمٙمقن اح٤مدة: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف؟ أرظمص آظمر ُمٕمدن ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 أنف وم٠مقمت٘مد ًمٜمدن، ذم ووٕمتف اًمٌالشملم ُمـ قمٛمقد ؾم٤مىمل ذم هٜم٤م قمٜمدي أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اجلًؿ يت٘مٌٚمف وٓ طم٤ًمؾمٞم٦م، يٕمٛمؾ أظمر اًمٌمء ٕن سمديؾ، رء ذم ُم٤م
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 .يٕمٜمل اًمٌالشملم همػم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

، إُمر ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ ا  .ٟمٕمؿ ُيْنً

 قمغم دًمٞمؾ هذا ذم أخٞمس ،ط  اًمٜمٌل سمف أذن اًمذي إنػ هذا ذم أخٞمس :ُمداظمٚم٦م

 ؟اًمِمٕمر وصؾ

 سمتحريٛمف؟ اًمٍميح اًمٜمص ضم٤مء وىمد اًمدًمٞمؾ، ي٠ميت يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .سم٤مجلٛمع :ُمداظمٚم٦م

 اخل٤مص اًمٜمص ُمع يتٜم٤مرم ٓ ظم٤مص اًمٜمص هذا أظمل، ي٤م مجع أيُّ :اًمِمٞمخ

ٌَْٞمعُ » ىم٤مًمقا  اًمذيـ ُمثؾ أظمر،هذا سَم٤م ُِمْثُؾ  اًْم ُ  أطَمؾ  » و -اجلقاب ومج٤مء شاًمر  ٌَٞمْعَ  اّلل   اًْم

مَ  سَم٤م َوطَمر  م هذا، وم٠مب٤مح ،شاًمر   .ذاك وطَمر 

 :..(54.: 4/  26/  واًمٜمقر دىاهل)

 افقالدة؟ فتقسر بافؼطع افقالدة ؿبؾ افرحؿ تقشعة حؽؿ

 سمٕمْمٝمؿ اًمقٓدة، ُمقوع ذم اًمٜم٤ًمء ُمًتِمٗمٞم٤مت ذم فم٤مهرة شمقضمد :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمع؟ ذم ضم٤مئز هذا هؾ ًمٚمٜم٤ًمء، يقؾمٕمقن

 يٗمٕمٚمقن؟ اًمٌٕمض ُم٤مذا :اًمِمٞمخ

 ذم ضم٤مئز هذا هؾ سم٤مًم٘مٓمع، اًمرطمؿ يقؾمٕمقن اًمٜم٤ًمء وٓدة ىمٌؾ شمقؾمٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف؟ اًمنمع طمٙمؿ وُم٤م اًمنمع،

 أن يٜمٌٖمل ذًمؽ وإٟمام ًمٚمتقًمٞمد، ٟمٔم٤مًُم٤م شمٙمقن أن جيقز ٓ هذه اًمتقؾمٕم٦م :اًمِمٞمخ

 واًمٙمِمػ اًمٕمقرة قمـ اًمٙمِمػ يتٓمٚم٥م ذًمؽ ٕن احل٤مُمؾ: اعمرأة طم٤مضم٦م ومٞمف يالطمظ

 سمدون اًمقٓدة اًمٜم٤ًمء ًمٕم٤مُم٦م ين ىمد وضمؾ قمز واهلل سميورة، إٓ جيقز ٓ اًمٕمقرة قمـ



   ُمتٗمرىم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ة ُمـ ـمٌٞمٕمٞم٦م همػم طمريم٤مت سم٥ًٌم اًمقًمد ي٠ميت ىمد أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٙمـ اًمتقؾمٕم٦م، شمٚمؽ  أو اعمرأ

 هذه واحل٤مًم٦م اًم٘م٤مسمالت سمٕمض ومتْمٓمر اجلٜملم ذم اًمقًمد ووع ومٞمٜم٘مٚم٥م صدُمتٝم٤م صدُم٦م

 .جيقز ومال ٟمٔم٤مًُم٤م شمّمٌح أن أُم٤م اًمتقؾمٕم٦م، شمٚمؽ شمٕم٤مـمل إمم

 قمٜمدهؿ وُم٤م اعمًتِمٗمٞم٤مت ذم اًمٜم٤ًمء يمثرة ُمـ اًمٌالد هذه ذم هٜم٤م اًمتقؾمٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػم اهلل ضمزاك اًمٓمري٘م٦م هبذه ومٞمقؾمٕمقن ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة شمٚمد طمتك اًمٜم٤ًمء ٜمتٔمروني صؼم

 .اجلقاب أظمذت ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

ٚمٞمؿ ؿمٙمٚمف قمغم اجلٜملم يم٤من ًمق طمتك يقؾمع أن جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  جيقز ٓ ُمثاًل، اًم

 اًمتقؾمٕم٦م؟

 هٜم٤مك ين ىمد ويمقٟمف وصقره اجلٜملم ظمٚمؼ اًمذي رسمٜم٤م! اًمتقؾمٕم٦م؟ ح٤مذا :اًمِمٞمخ

ة  .اًمتقؾمٕم٦م جيقز ومٝمٜم٤م ـمٌٞمٕمل همػم اًمقوع يم٤من وم٢مذا ـمٌٞمٕمًٞم٤م، ووًٕم٤م شمْمع أن اعمرأ

 قمٛمٚمٞم٦م ومٞمٕمٛمٚمقا  يقًمدوه٤م أن ٓزم اًمقٓدة، ذم شم٠مظمرت اًمزوضم٦م إذا :ُمداظمٚم٦م

 .شمقؾمٕم٦م

 سم٤مٕم يي اًمت٠مظمر يم٤من إن اًمت٠مظمر؟ وراء ُمـ شمرشم٥م ومامذا اًمقٓدة، شم٠مظمرت :اًمِمٞمخ

 ٟمٔم٤مًُم٤م، اًمتقؾمٕم٦م اخت٤مذ جيقز ٓ: ضم٤مُمٕم٦م يمٚمٛم٦م ىمٚم٧م أن٤م ومال، وإٓ اًمتقؾمٕم٦م ضم٤مزت ومٝمٜم٤مك

 توضمد إذا أُم٤م جيقز، ٓ هذا اًمتقؾمٕم٦م، قمٛمٚمٞم٦م إضمراء ُمـ سمد ٓ ؾمتٚمد اُمرأة يمؾ: أي

 .ضم٤مئًزا  ىمٌؾ ُمـ يٙمـ مل ُم٤م جيقز ومٝمٜم٤م اًميورة أو اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م

 (33:49:11/ (14) ضمدة ومت٤موى)



 واألحالو الزؤى كتاب
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 افرؤى تلويؾ

  [.ًمت٠مويٚمف ُمٜم٤مًُم٤م اًمِمٞمخ قمغم ي٘مص أن اًم٤ًمئؾ أراد] :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اًمنمع ذم قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اعمٜم٤مُم٤مت شم٠مويؾ اًمٌمء، هذا ٟمٕمرف ُم٤م ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 .اًمت٠مويؾ يٙمقن يمٞمػ يٕمٚمٛمٜم٤م

  (33:  34: 39/   328/  واًمٜمقر اهلدى)

 تلويؾف؟ ما ادـام دم حؾقؼ افعامل رؤية

: يٕمٜمل أهنؿ هبٞمئ٦م اعمٜم٤مم ذم اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  يرون يٕمٜمل اإلظمقان ُمـ يمثػم :اًم١ًمال

 اًمِمٞمخ؟ ومْمٞمٚم٦م ُمـ يٕمٜمل شم٠مويؾ هٜم٤مًمؽ ومٝمؾ اًمٚمحك، طمٚم٘مقا  ىمد: يٕمٜمل طمٚمٞم٘ملم

ٟمٜم٤م ٟمذيمر: أوًٓ  :اجلقاب  رؤي٤م إٓ هب٤م هيتٛمقا  أن ٟمٜمّمحٝمؿ ٓ اًمرؤى سم٠من مجٞمٕم٤مً  إظمقا

 احلدي٨م ذم ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م أثٜمك اًمذي اًم٘مًؿ ُمـ سم٠مهن٤م هل٤م اًمرائل يِمٕمر

 حتدي٨م ُمـ ورؤي٤م اًمِمٞمٓم٤من، ُمـ ورؤي٤م اًمرمحـ، ُمـ ومرؤي٤م صمالصم٦م اًمرؤى: »اًمّمحٞمح

 رمح٤مٟمٞم٦م، رؤي٤م سمتٙمقن اًمثالصم٦م ُمـ ومقاطمد أىم٤ًمم صمالصم٦م اًمرؤى يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،شاًمٜمٗمس

 أطمًـ ذم أو اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُمـ شمٙمقن ىمد ٕهن٤م هل٤م: وزن ٓ صمالصم٦م ُمـ واصمٜملم

 ومٞمتّمقر ذ، أو ظمػم ُمـ هيٛمف أُمر ذم يٗمٙمر اإلٟم٤ًمن: أي اًمٜمٗمس حتدي٨م ُمـ إطمقال

 إذا يمذًمؽ ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ رآه إذا ومٝمذا اًمٜمٝم٤مر، أثٜم٤مء ذم ومٞمف يٗمٙمر سمام يتٕمٚمؼ اعمٜم٤مم ذم ؿمٞمئ٤مً 

 ومٞمٝم٤م رؤي٤م شمٙمقن ومحٞمٜمام اإلٟم٤ًمن، ًمٕمدوه اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُمـ هق اًمذي اًمٜمقع ُمـ يم٤من

 .وضمؾ قمز اهلل يٕميص قم٤مح٤مً  رأى: ُمٕمٜمك ذم طمٚمٞم٘م٤مً  قم٤مح٤مً  رأى أنف

 ذم اعمرئل اًمٕم٤ممل هذا طمٚمٞمؼ قم٤ممل رؤي٦م ومٞمٝم٤م دام ُم٤م اًمرؤي٤م أو اًمرؤى هذه. .ومٝمذه

 يمذًمؽ ًمٞمس يٙمقن أن وإُم٤م اًمٞم٘مٔم٦م ذم يمذًمؽ واىمٕمف يٙمقن أن إُم٤م طمٚمٞمؼ أنف اعمٜم٤مم

 رؤي٤م: يٕمٜمل ومٝمذه طمٞم٤مشمف واىمع ذم طمٚمٞم٘م٤مً  ًمٞمس طمٚمٞم٘م٤مً  رؤي٤م اًمذي اًمٕم٤ممل يم٤من إن ومحٞمٜمئذ

 قم٤ميص ومٝمق طمٚمٞمؼ هق ُمٜم٤مُمف ذم ًمٞمس ي٘مٔمتف ذم طمٞم٤مشمف ُمـ يم٤من وإن سمنم، شمٜمذر سمنم شمٌنم
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593 

 إٟم٤ًمن رؤي٦م ذم يٚمت٘مٞم٤من دام ُم٤م: أجْم٤مً  أظمر وإُمر إول إُمر أُم٤م سمخػم، يٌنم ومال

 هق: أي طم٘مٞم٘م٦م طمٞم٤مة متثؾ اًمرؤي٤م يم٤مٟم٧م إذا ختتٚمػ رؤي٤م قمـ رؤي٤م ًمٙمـ سمٛمٕمّمٞم٦م يتٚمٌس

 ذ ومٝمق طمٚمٞم٘م٤مً  رؤي اعمٜم٤مم ذم ًمٙمٜمف يمذًمؽ ًمٞمس هق يم٤من وإذا أذ، ومٝمذا دائامً  طمٚمٞمؼ

 سمآداب يت٠مدب أن: إول إُمر: اصمٜملم سم٠مُمريـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ٟمٜمّمح طمٞمٜمئذ

 أن: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وم٘مد ًمٚمٛمٜم٤مم، اًمرائل

 فمقاهره٤م شمٙمرسمف حتزٟمف رؤي٤م رأى وإن ٟم٤مصح٤ًم، قم٤مح٤مً  هب٤م ومٚمٞمحدث شمنه رؤي٤م رأى ُمـ

 اًمذي هذا شميه، ًمـ وم٢مهن٤م صمالصم٤مً  ي٤ًمره قمـ وًمٞمتٗمؾ أطمداً  هب٤م حيدث ومال اًمنم قمغم شمدل

 ..اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 .. ٟمٗمًف اًمٕم٤ممل ًمذات ذ ذم يٙمقن: يٕمٜمل هذا ومٝمؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًمرؤى ٕن سم٤مًمرؤى: شمٕمتدوا ٓ أنف ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هذا قمـ أضم٧ٌم وأن٤م :اًمِمٞمخ

 أزيد أن رمح٤مٟمٞم٦م شمٙمقن هذه صمؿ ٟمٕمؿ، رمح٤مٟمٞم٦م ُم٤مذا؟ يٙمقن اًمثالصم٦م ُمـ ومقاطمد صمالصم٦م،

 وهذه فم٤مهره٤م قمغم شمٙمقن ُم٤م شم٠مويؾ إمم حتت٤مج رمح٤مٟمٞم٦م سمتٙمقن ًمٚم١ًمال شمٙمرارك قمغم سمٜم٤مء

 يٗمّمٚمقا  أنف سمح٤مضم٦م هؿ: أوًٓ  اًمرؤى قا ي١موًم أن يًتٓمٞمٕمقن اًمذي أن أظمرى ُمِمٙمٚم٦م

 اعمٜم٤مُم٤مت وشم٠مويؾ اًمت٠مويؾ حيًٜمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ: صم٤مٟمٞم٤مً  أظمريـ، اًم٘مًٛملم قمـ اًمرؤى هذه

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ه٦ٌم هق وإٟمام قمٚمامً  ًمٞمس اعمٜم٤مُم٤مت شم٠مويؾ قمٚمامً  ًمٞمس

 اًمٕمٚمؿ أـمٚم٥م يمٜم٧م ح٤م: ًمٜمٗمز وىمع ُم٤م صمؿ همػمي ذم ؿم٤مهدشمف قمام أىمقل أن٤م ًمذًمؽ

 ذم درس ٟم٘مرأ  اًمّمٌح ٟمّمكم يمٜم٤م اعمِم٤ميخ سمٕمض ُمـ احلٜمٗمل اعمذه٥م وهق اًمت٘مٚمٞمدي

ة شم٠ميت وحقة، إمم احلٜمٗمل اًمٗم٘مف  اًمِمٞمخ سمج٤مٟم٥م ودمٚمس اعمًجد شمدظمؾ قمجقز اُمرأ

 قمٚمٞمف شم٘مص أهن٤م وٟمٗمٝمؿ اًمِمٞمخ ضمقاب ٟمًٛمع ًمٙمـ ٟمحـ، ٟمًٛمٕمف ٓ سمٙمالم ومت٤ًمرره

 يتٖمػم ٓ: يٕمٜمل روشملم اًمٞمقم ي٘مقًمقا  ُمثٚمام يم٠منف اًمِمٞمخ ضمقاب يم٤من اهلل ومًٌح٤من رؤي٤م،

 قمغم اًمِمٞمخ ضمقاب ويٙمقن رؤي٤م قمٚمٞمف شم٘مص أهن٤م ٟمٗمٝمؿ سمٌمء شم٤ًمرره اُمرأة ضم٤مءت يمٚمام

 إمم سمح٤مضم٦م اعمرطمقم أن يٌدو: وهل اًمت٤مًمٞم٦م اخلالص٦م ذهٜمل ذم سم٘مل واطمدة، وشمػمة

: يٕمٜمل هذا ٟمحق قمٜمف وم٤مىمرئل ىمرآن ىمراءة إمم سمح٤مضم٦م أو وهٙمذا قمٜمف ومتّمدىمل صدىم٦م

 ُمٜمذ ؿمٖمقوم٤مً  يمٜم٧م ٟمٗمز أن٤م اعمِم٤ميخ، سمٕمض قمـ ؿمٝمدشمف ُم٤م هذا اإلضم٤مسم٦م، شمٙمقن
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 اعمٜم٤مم شمٗمًػم ذم إن٤مم شمٕمٓمػم سمٙمت٤مب ؾمٛمٕم٧م سم٤مًمٕمٚمؿ آسمتدائٞم٦م اعمدرؾم٦م ُمـ خترضم٧م

 .جمٚمدات صمالث أو جمٚمديـ إُم٤م أن ٟمًٞم٧م اًمٜم٤مسمٚمز، اًمٖمٜمل قمٌد ًمٚمِمٞمخ

 .جمٚمدان :ُمداظمٚم٦م

 اسمـ شمٗمًػم اهل٤مُمش قمغم ٟمًٞمتف؟ ح٤مذا وؾمتٕمٚمٛمقن جمٚمديـ ٟمٕمؿ، جمٚمديـ :اًمِمٞمخ

 رواي٦م ُمـ واعمٙمثريـ اًمت٤مسمٕمٞملم قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ وم٤موؾ رضمؾ ؾمػميـ سمـ حمٛمد ؾمػميـ

ٟم٤م سمٕمض ُمع أن٤م ويمٜم٧م ،ط اهلل رؾمقل قمـ هريرة أيب قمـ احلدي٨م : يٕمٜمل إظمقا

 ُم٤م: يٕمٜمل قمٚمؿ قمٜمدي ُم٤م أن٤م ُمٜم٤مم رأى واطمد يمٚمام أظمريـ قمـ ىمٚمٞمؾ ُمتٛمٞمز قمٚمؿ ـم٤مًم٥م

 شمٕمٓمػم إمم أرضمع ًمٙمت٤مسمف أجـ؟ إمم أرضمع ؾمػميـ اسمـ قمٚمٞمف يم٤من يمام ومٓمري قمٚمؿ قمٜمدي

 ُمـ يتٞمف اإلٟم٤ًمن يتقه ُمٓمر ًمٙمٚمٛم٦م أرضمع ٟم٤مزل همزير ُمٓمر رأى: ُمثالً  ًمٚمٜم٤مسمٚمز، إن٤مم

 ومؽميم٧م هذا ُمٕمل شمٙمرر يمثػم رء ُمٕمل يٓمٚمع ُم٤م. .رء ُمٕمل يٓمٚمع ُم٤م اًمتٗم٤مصٞمؾ يمثرة

 ذم شمٕمٛم٘م٧م ح٤م سمٕمد ومٞمام ؿمٞمئ٤ًم، ُمٜمف اؾمتٗمدت ُم٤م اًمٕمٜمٙمٌقت قمٚمٞمف قمِمش طمتك اًمٙمت٤مب

 ًمٞمس اًمٕمٚمؿ هذا أن قمٚمٛم٧م» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م سمًٜم٦م ىمٚمٌل شمٜمقر ظم٤مص٦م اًمٕمٚمؿ

 .شوشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ه٦ٌم هق وإٟمام اًمٕمٚمقم يم٠ميمثر يٙمت٥ًم قمٚمامً 

 ُم٤م أي شمرى ي٤م اًمثالصم٦م ُمـ واطمد أن سم٤مًمف ذم ومٚمٞمْمع رؤي٤م رأى ُمـ: أىمقل ًمذًمؽ 

 وإٓ ذيمرٟم٤م يمام وٟم٤مصح قم٤ممل قمغم ي٘مّمٝم٤م ظمػم يم٤مٟم٧م إذا: سم٠مىمقل ي٘مّمٝم٤م ٌدأي ح٤م يٕمرف،

 وم٢مذا ـم٤مئر، رضمؾ قمغم اًمرؤي٤م: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ٕنف أطمد: قمغم ي٘مّمٝم٤م ٓ

: يٕمٜمل وىمٕم٧م ومنت وم٢مذا ـم٤مئر رضمؾ قمغم اًمرؤي٤م. .ضمداً  ظمٓمػم شمِمٌٞمف وىمٕم٧م ومنت

 فم٤مهر ٟم٘مٞمض قمغم ومنه أوًمف ًمٚمٛمٜم٤مم اعم١مول ًمٙمـ ضمٞمدة، فم٤مهره٤م رؤي٤م إٟم٤ًمن رأى ًمق

 ذم شمدظمؾ ٓ اًمتل اًمٖمٞمٌٞم٦م وضمؾ قمز اهلل ؾمٜمـ ُمـ اًمًٜم٦م. .اًمًٜم٦م هذه ومًت٘مع اًمرؤي٤م هذه

 .وىمٕم٧م ومنت إذا ٓ، ًمٚمامدة ختْمع اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمًٜمـ

ٟمٜم٤م يٜمٌٖمل ٓ ًمذًمؽ  وًمق رؤي٦م رؤوا إذا سم٤مًمًٜم٦م آٟمتٗم٤مع قمغم احلريّملم إلظمقا

 سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمذ اًمٕمٙمس يم٤من وإذا ٟم٤مصح، قم٤ممل قمغم إٓ ي٘مّمقه٤م أن اًمٔم٤مهر طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م

 ؿمٞمٓم٤من أنف يٛمٙمـ ومال: أي اًمّمقرة هبذه اًمرؤى شمٙم٤مصمرت أنف أُم٤م أطمد، قمغم ي٘مص وٓ
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 عمثؾ سم٤مًٓ  ٟمٚم٘مل ٓ وم٢مذاً  جيقز، ـمٌٕم٤مً  سم٤معمٜم٤مم هبؿ يٚمٕم٥م أن اًمٞم٘مٔم٦م ذم سم٤مًمٜم٤مس يٚمٕم٥م يمام

 .إـمالىم٤مً  اًمرؤى هذه

 أم اًمرؤي٦م اًمٖمٞم٥م ُمـ هل هؾ ه٦ٌم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد اًمرؤي٦م شمٗمًػم :ُمداظمٚم٦م

 ؟اهلل همػم يٕمٚمٛمف اًمٖمٞم٥م هؾ اًمٖمٞم٥م ُمـ ٧ميم٤مٟم ًمق اًمٖمٞم٥م؟ ُمـ ًمٞم٧ًم

 وضمٞمؿ ؾملم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك حم٤مضة يٙمقن ُم٤م اًم١ًمال! أظمل ي٤م ُمٝمٚمؽ قمغم :اًمِمٞمخ

 .إول اًم١ًمال اؾم٠مل

 .اًمّم٤محل٦م اًمرؤي٦م ؟[همٞم٥م اًمرؤى] هؾ :ُمداظمٚم٦م

 وصمالصملم ؾم٧م ُمـ ضمزء اًمرؤى: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل همٞم٥م اًمرؤى :اًمِمٞمخ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو اًمٜمٌقءة ُمـ ضمزءاً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمّم٤محل٦م اًمرؤي٦م :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ اًمّم٤محل٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..همٞم٥م ومٝمل ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٚمٛمف ُمـ إٓ سم٤مًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ أطمد هٜم٤مك هؾ. .هؾ ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .ه٦ٌم اًمرؤى هذه يٕمٚمٛمقن اًمٕمٚمامء أن: ىمٚم٧م يمام إنٌٞم٤مء؟ ُمـ وشمٕم٤ممم

 .وضمؾ قمز اهلل ُمـ يم٢مهل٤مم يٕمٚمٛمقن ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٖمٞم٥م؟ سمٕمض يٚمٝمٛمٝمؿ ُمـ ضمزء: يٕمٜمل همٞم٥م يٚمٝمٛمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك همٞم٤ٌمً  ًمٞمس هذا. ٓ :اًمِمٞمخ

 ..شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م
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 .ضمداً  ُمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال هذا أن اًمٖمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 أطمٞم٤مٟم٤مً  هب٤م يّمٞم٥م اًمتل واًمٗمراؾم٦م سم٤مًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م ًمٜمٕمرف. ٟمٕمؿ أي

 إمم يٜمتٛمقن ـاًمذي ومٞمٝم٤م ويٖم٤مزم ضمٝم٦م ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يمت٥م سمٕمض هب٤م ويتحدث

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمتّمقف

 حمدصمقن أُمتل ذم يم٤من ًم٘مد» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  أفمٜمٙمؿ 

: أي: حمدصمقن وُمٕمٜمك ،شومٕمٛمر حمدث أُمتل ذم يٙمـ وم٢من حمدصمقن، ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤من ًم٘مد

 ُم٤م ايمتِم٤مف طمٞم٨م ُمـ أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمقطمل ُمع يتٚم٘مل ًمٙمٜمف اًمقطمل هق ًمٞمس اإلهل٤مم ،ُمٚمٝمٛمقن

 ؾمٞمٙمقن هذا إن: ي٘مقل أن يًتٓمٞمع ٓ سمٌمء أخٝمؿ اًمذي: يٕمٜمل ي٘مٞمٜم٤مً  وًمٞمس فمٜم٤مً  ؾمٞم٘مع

 هب٤م ي٘مٓمع ومٝمق اًمقطمل أُم٤م ُمٕمّمقُم٤ًم، ًمٞمس سم٠منف يٕمؽمف وهق ضمداً . .ضمداً  ٟمدر ُم٤م إٓ طمتامً 

 يدظمٚمف ٓ اًمًامء وطمل ُمـ هق إًمٞمف اهلل أوطم٤مه اًمذي هذا سم٠من ي٘مٓمع مت٤مُم٤مً  طمل هق يمام

 أُمتل ذم يٙمـ وم٢من حمدصمقن ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤من ًم٘مد وم٤مٔن ري٥م، وٓ ًمٌس وٓ ؿمؽ

 سمـ قمٛمر أن شمٕمرومقن أنتؿ اإلهل٤مم؟ هق ومام ُمٚمٝمٛمقن،: أي حمدصمقن؟ ُمٕمٜمك هق ُم٤م ومٕمٛمر

 طمج٧ٌم ًمق: ُمثالً  يم٘مقًمف سمف حتدث ُم٤م وومؼ قمغم اًم٘مرآن ٟمزل سم٠مُمقر حتدث اخلٓم٤مب

 ُمّمغم إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم اختذٟم٤م ًمق.. اختذٟم٤م ًمق: ُمثالً  وىمقًمف احلج٤مب، آي٦م اهلل وم٠منزل ٟم٤ًمءك

 أيب قمـ أنف اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه ُم٤م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ آظمره، إمم

 اهلل ريض سمٙمر أيب أوٓد سم٢مرث شمتٕمٚمؼ أرض ذم قم٤مئِم٦م ٓسمٜمتف: ىم٤مل أنف اًمّمديؼ سمٙمر

 سمٓمـ ذم ضمٜمٞمٜم٤مً  شمزال ٓ يم٤مٟم٧م هل وإظم٧م ٕظمتؽ هذه أنف: أن أذيمر ومٞمام ىم٤مل قمٜمف،

 وومٕمالً  ومالٟم٦م، سمٓمـ ذم اًمتل هل: ىم٤مًم٧م أظمتل؟ وأجـ: ىم٤مًم٧م اًمّمديؼ، سمٙمر أيب زوج

 ذم.. اًمّمديؼ سمٙمر أيب ُمـ سمقصٞم٦م إرض شمٚمؽ أظمتٝم٤م ُمع شمرث ومٙم٤مٟم٧م سمٜمت٤مً  رزىم٧م

 ذم ٕنف ومٞمف: إؿمٙم٤مل ٓ اًمذي اًمّمحٞمح وسم٤مًمًٜمد اعمقـم٠م ذم اًم٘مّم٦م وهذه اإلهل٤مم هذا

 ُمقصقًم٦م يم٤مٟم٧م وإن يّمح ٓ ُمٜمٝم٤م يمثػم وسمالهم٤مت ُم٘مٓمققم٤مت رواي٤مت يقضمد اعمقـم٠م

 .صحٞمح٦م ومٝمل اًم٘مّم٦م هذه أُم٤م أظمرى، يمت٥م ذم سمٕمْمٝم٤م

 أن أن ٟمحـ يٛمٙمٜمٜم٤م اإلهل٤مم وسملم اًمقطمل سملم اًمٗمرق احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا
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 قمٚمٞمف ىمص اًمتل اًمرؤي٦م ومن ؾمػميـ اسمـ ُمثؾ قم٤ممل رضمؾ إمم اإلضم٤مسم٦م صٚم٥م ذم ٟمدظمؾ

 ُمـ ًمٞمس هذا وم٢مذاً  يمذًمؽ، ؾمتٙمقن أهن٤م: ي٘مقل أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق ُم٤م رائل أو ُم٤م ىم٤مص

 وهذا َيٓمئ وىمد يّمٞم٥م ىمد واًمٔمـ اًمٔمـ هق وإٟمام إـمالىم٤مً  اًمٖمٞم٥م قمغم آـمالع سم٤مب

 يًتٖمٚمقن اًمٓمرق ُمِم٤ميخ سمٕمض أن طمتك ضمداً  ويمثػمة يمثػمة سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمٕمٚمامء ُمـ ي٘مع

 اًمٜم٤مس، صدور ذم ُم٤م قمغم يٓمٚمٕمقن وأهنؿ يمِمقوم٤مت أهن٤م اًمٜم٤مس ويقمهقن اًمقىم٤مئع هذه

 .اًمٗمراؾم٦م هل إٟمام ذًمؽ ُمـ رء ًمٞمس أنف واحل٘مٞم٘م٦م

 شمٜمٖمِمقا  ٓ ًمٙمل اًمن يمِمػ ُمع ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م زم وىمع ُم٤م سمٕمض وؾم٠مىمص وم٢مذاً  

 ىمد ممـ وأُمث٤مًمف ؾمػميـ اسمـ أن شمٌلم إذا اًمٜم٤مس، سمٕمض ُمـ. .ُمـ شمًٛمٕمقن ىمد ُم٤م سمٌٕمض

 يٕمٚمؿ ٓ ٕنف اًمٖمٞم٥م: قمغم آـمالع سم٤مب ُمـ ًمٞمس ومذًمؽ اًمرؤي٤م شم٠مويؾ قمٚمؿ يقهٌقن

 اًْمَٖمٞم٥ِْم  قَم٤ممِلُ ﴿: أجْم٤مً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل يمام صمؿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص اهلل إٓ اًمٖمٞم٥م

ٓ  * َأطَمًدا هَمٞمٌِْفِ  قَمغَم  ُئْمِٝمرُ  وَمال ـِ  إِ ـْ  اْرشَم٣َم  َُم  هق: اًمٖمٞم٥م ،[17، 16:اجلـ﴾ ]َرؾُمقلٍ  ُِم

 أو اًمٗمراؾم٦م ذو اًمٕم٤ممل أُم٤م أوطمك، وضمؾ قمز هللا أن ط اًمرؾمقل سمف ي٘مٓمع اًمذي إُمر

 سمٕمض ًمٙمؿ أىمص أن٤م َيٓمئ وىمد يّمٞم٥م وم٘مد اًمٖمٞم٥م قمغم يٓمٚمع مل ومٝمذا اعمٜم٤مم ُمٗمن

 وإٟمام ـمالح، قمغم شمدل وٓ صالح قمغم شمدل ٓ: أوًٓ  وهل زم وىمٕم٧م اًمتل اًم٘مّمص

 وم٠مص٤مب اًمٞم٘مٔم٦م ُمـ رء قمٜمده وذم اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده ذم اعمًئقل هذا أنف شمدل

 شمٜمٙمروهن٤م، وأنتؿ يمِمقوم٤مت هذه: هلؿ ؾمٞم٘مقل اًمٜم٤مس ه١مٓء يٖمش أن أراد ومٚمق اهلدف،

ٟم٤م أطمد قمكم دظمؾ ح٤م اًم٤ًمقم٤مت أصٚمح ديم٤مين ذم يمٜم٧م أنٜمل ضمٞمداً  أذيمر أن٤م  ُمـ إظمقا

 اًمدقمقى قمغم وشمٕمرومقا  دُمِمؼ إمم اًمٞمٝمقد فمٚمؿ ُمـ ومروا يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم

 .هلل واحلٛمد اًمًٚمٗمٞم٦م

 أقمٚمؿ اًمٗمراؾم٦م ُمقوقع يٌدأ وهٜم٤م ُمًٌ٘م٤مً  أقمٚمؿ وأن٤م ومالح رضمؾ وُمٕمف يقُم٤مً  ضم٤مءين

 إمم اًمٓمريؼ ذم هٜم٤مك محص سمٚمدة طمقل اًمتل اًم٘مرى سمٕمض ذم أؾمت٤مذ هذا أن ُمًٌ٘م٤مً 

 شم٘مػ هذه اًم٤ًمقم٦م اٟمٔمر: ىم٤مل شرسمٙمق» إضمٜمٌل اؾمٛمٝم٤م ؾم٤مقم٦م قمغم وم٠مـمٚمٕمٜمل طمٚم٥م،

: ًمف ىمٚم٧م رأؾم٤مً  اًم٘مري٦م، شمٚمؽ ُمـ هذا أظمقه أن ومٗمٝمٛم٧م هذا، ٟم٤مٕظمق ٟمّمٚمحٝم٤م ٟمريد

 ًمٗم٧م أن٤م ًمٙمـ هب٤م، هيتؿ ومل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمٗمالين؟ اعمحؾ ُمـ دُمِمؼ ُمـ هٜم٤م ُمـ اؿمؽماه٤م
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 قمروم٧م أن٤م ه٤م يمِمػ هذا اًمٙمِمػ شمٜمٙمروا أنتؿ ه٤م: ىمٚم٧م ؾمٚمٗمل، ُمٕمٜم٤م هق ٕنف ٟمٔمره:

 يمٞمٚمق ُم٤مئتلم ومخًلم ُم٤مئ٦م ٟمحق دُمِمؼ قمـ سمٕمٞمدة ىمري٦م ذم ؾم٤ميمـ اًمذي اًم٤ًمقم٦م هذه أن

 ٕين ومراؾم٦م: هذه وم٠مص٧ٌم دُمِمؼ، ُمـ أجـ؟ ُمـ اؿمؽمه٤م: سم٠مىمقل محص ُمـ وىمري٦ٌم ُمؽم

 أن يريد اًمذي وهذا دُمِمؼ ذم إٓ شم٤مضمره٤م ُمٕمروف هل ُم٤م هذه اح٤مريم٦م سملم رسمٓم٧م

 مت٤مُم٤ًم، اهلدف وم٠مص٤مب آظمر، سمٚمد ذم ُمقضمقدة هق ُم٤م ٕنف هٜم٤م: إمم ي٠ميت ُم٤م سمد ٓ يِمؽمهي٤م

 اًمقىم٧م سمٜمٗمس ًمٙمـ اًمٙمِمػ، شمٜمٙمروا وأنتؿ يمِمػ هذا. .هذه اًمٜمٙمت٦م إمم ٟمٔمره ومٚمٗم٧م

 سمٕمٚمقم يًٛمك ومٞمام ىمقي قمٚمؿ ـم٤مًم٥م. .قمٚمؿ ـم٤مًم٥م إزم دظمؾ سمٙمثػم هذه ُمـ أبٚمغ ٟمٙمت٦م

 قمٚمٞمف أؿمٙمؾ آي٦م: ـمٌٕم٤مً  ؾمٚمؿ سمٕمدُم٤م! ؿمٞمخ ي٤م زم ي٘مقل آظمره إمم واًمٍمف اًمٜمحق ذم أًم٦م

 ُم٤م ًمٕمؾ سم٘مك اٟمٔمر» :ًمف ىمٚم٧م ومٞمٝم٤م، اًمْمٛمػم ُمرضمع قمٚمٞمف أؿمٙمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م اًمْمٛمػم ُمرضمع

٤م وَمَٚمام  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٕمٜمل ًمٕمٚمؽ: ىمٚم٧م ،شحمت٤مط ٕنف يمذا: هل: ًمف ىمٚم٧م  َص٤محِل٤ًم آشَم٤ممُهَ

يَم٤مء ًَمفُ  ضَمَٕمالَ  ٤م ومِٞماَم  ُذَ  ىمٚم٧م رضمٕم٧م ومٚمام هذه واهلل: ىم٤مل ،[293:إقمراف﴾ ]آشَم٤ممُهَ

 صح إذا ٕملُم ص٤مر أن٤م؟ ُمٕمل ص٤مر ُم٤م اًمٙمِمػ هذا اًمٙمِمػ شمٜمٙمروا زًمتؿ ُم٤م: هلؿ

 قمٚمٞمف أؿمٙمؾ أًم٦م قمٚمقم ذم ُمٜمل أىمقى قمٚمؿ ـم٤مًم٥م رضمؾ هق ُم٤م إهلل يمٛمٌٞمقشمر اًمتٕمٌػم

 ىمٚم٧م أي٦م هذه اؾمتحيت أن٤م قمٚمٛم٧م ُم٤م طمدود قمغم راضمع؟ أجـ إمم آي٦م ذم اًمْمٛمػم

 .هل. .هل: ىم٤مل هل، ًمٕمٚمٝم٤م: ًمف

 ٟمٗمس ذم شمٙمقن ُم٘مدُم٤مت وقمـ ومراؾم٦م قمـ قم٤ٌمرة هذا يمِمػ هق ُم٤م هذا وم٢مذاً 

 ىمد ًمٚمرؤى ١مولاعم أو اعمٗمن يمذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم، وَيٓم٠م أطمٞم٤مٟم٤مً  اهلدف ومٞمّمٞم٥م اعمتٗمرد

 هذا اًمٖمٞم٥م قمغم اـمٚمع سم٠منف إـمالىم٤مً  قمالىم٦م ًمف أن ًمٞمس هذا أطمٞم٤مٟم٤مً  وَيٓمئ أطمٞم٤مٟم٤مً  يّمٞم٥م

 .ؾم٠مختف ُم٤م ضمقاب

 اجل٤مُمٕم٦م ذم يم٤من ـم٤مًم٤ٌمً  أن اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ أو اًمٕمٚمؿ هذا ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 ضمدًا، ص٤مدق شمٗمرس ًمف احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٓم٤مًم٥م هذا ويم٤من هٜم٤مك يمٜم٧م إسم٤من اإلؾمالُمٞم٦م،

 ..يٕمرف اعم١مُمـ أن هق اًمذي ؿمٞمخٜم٤م احلدي٨م وأفمـ

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 .سم٤مًمتقؾمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 وضمؾ قمز اهلل أدقمق ست أن٤م: زم ي٘مقل اهلٜمد ُمـ هق اًمٓم٤مًم٥م هذا ومٙم٤من :ُمداظمٚم٦م

 يمٜم٧م: ىم٤مل ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م اًمٗمراؾم٦م، هذه قمٜمل ي٘ميص أن اًمٗمراؾم٦م وسملم سمٞمٜمل ي٤ٌمقمد أن

 ُمـ يٙمقن ىمد اإلٟم٤ًمن هذا أن قمروم٧م اًمٜم٤مس وضمف ذم وٟمٔمرت اًمِم٤مرع، ذم هت إذا

 .طمرام وـمئ

 ..أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 هن٤مي٦م إمم سم١ًمازم واٟمتٝمل ؾم٠مخ٧م إذا ويمٜم٧م: ىم٤مل احلد، هذا إمم. ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 ..ًمٞمس ومٕمالً  هذا سم٠منف يٕمرف اعمٓم٤مف

 شمّمٞم٥م؟ ومراؾمتف: يٕمٜمل يّمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 أن اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هذا وُمـ. ومراؾمتف ذم يّمٞم٥م. .يّمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 سمـ سمزيد ُمر رأى قمٜمدُم٤م أنف ُمٕمرووم٤مً  أُمراً  يم٤من: يٕمٜمل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ُمـ اًم٘مدُملم ه٤مشملم أن أؿمٝمد: وم٘م٤مل خمتٚمٗملم، اًمٚمقٟملم ذم ويم٤من أؾم٤مُم٦م، واسمٜمف طم٤مرصم٦م

 .يٕمٜمل احلدي٨م ُمٕمٜمك أو اًم٘مدُملم ه٤مشملم

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ُمرئٞم٦م اًمٖمػم سم٤مٕؿمٞم٤مء وشمتٕمٚمؼ اعمرئٞم٦م سم٤مٕؿمٞم٤مء شمتٕمٚمؼ احل٘مٞم٘م٦م ذم وم٤مًمٗمراؾم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٙمت٥م صح٤مئػ ذم يٚمتٛمس قمٚمامً  وًمٞمس ُمقهقب قمٚمؿ وهذا

 ..صحٞمح :اًمِمٞمخ

  (33:  33: 43/   688/  واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  22: 22/   688/  واًمٜمقر اهلدى)
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 دم ادجاهديـ بـاءأ وخاصة افتبـل دم اإلشالم حؽؿ ما

 أؾعاكستان

 أومٕم٤مٟمًت٤من ذم اعمج٤مهديـ اسمٜم٤مء وظم٤مص٦م اًمتٌٜمل ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 إيش؟ وظمـ٤مص٦م :اهلل رمحف-اًمِمٞمخ

 .أومٖم٤مٟمًت٤من ذم اعمجـ٤مهديـ أبٜم٤مء :اًم٤ًمئؾ

 ذم يمـثػمة أطم٤مدي٨م ضمـ٤مءت ىمد وًمٙمـ اإلؾمالم ذم طمـرام اًمتٌٜمل :-اهلل رمحف-اًمِمٞمخ

 ُم٤م همـػم ذم ضمـ٤مء وىمد ،يتـٞمام اعمـًٚمؿ يـٙمٗمؾ أن اًمتٌٜمل ُمـ اعمخرج هق ومٝمذا اًمٞمـتٞمؿ يمـٗم٤مًم٦م

 هل وم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م،يمٝم٤مشملم اجلـٜم٦م ذم اًمٜمٌل ُمع وهق اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء يـتٞمام يمـٗمؾ ُمـ أن طمدي٨م

 أن اهلل  ومٜمـ٠ًمل أومٖم٤مٟمًت٤من ذم اجلٝم٤مد طمٞم٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أن ٤مقمتٝم٤مإؿم يٜمٌٖمل اًمتل

 اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م إىم٤مُمـ٦م ُمـ ًمٞمـتٛمٙمٜمقا  اًمٕمـدو ؿم٠موم٦م يـًت٠مصؾ وأن قمـدوهؿ قمغم يٜمٍمـهؿ

 .ؾمٜملم قمنم ٟمحق ُمٜمذ حت٘مٞم٘مٝم٤م إمم وؾمٕمقا  هب٤م ٟم٤مدوا ـم٤مح٤م اًمتل

 (24 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 
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 مؽة ُفَؼَطة

 ومام وم٠مظمذه٤م، ُمٜمك، ذم اًمتل اجل٤ٌمل أطمد ذم ىمديٛمف ؾمٙمٞمٜم٤ًم رضمؾ وضمد اًم٤ًمئؾ:

 هذا؟ ومٕمٚمف طمٙمؿ

 يٚمت٘مٓمٝم٤م؟ أن جيقز هؾ ُمثاًل، ًُمَ٘مَٓم٦م يٕمٜمل شم٘مقل يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .ؾمٙملم ٟمٕمؿ، أي اًم٤ًمئؾ:

ُمقر هذه ُمثؾ ذم أرى ٓ اًمِمٞمخ:  .هب٤م يٜمتٗمع وأن يٚمت٘مٓمٝم٤م أن ًمف هل٤م، ىمٞمٛم٦م ٓ اًمتل ٕا

  (33:  16: 33/   398/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ؟افدكققية األمقر دم ادباهؾة تؼع هؾ

 قمٜمدُم٤م..ط اهلل ًمرؾمقل اوضم٤مؤ قمٜمدُم٤م ٟمجران وومد طمدي٨م اعمٕمٚمقم ُمـ :ُمداظمٚم٦م

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أنزل َؽ  وَمَٛم ـْ  ومِٞمفِ  طَم٤مضم  ـَ  ضَم٤مَءكَ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  شَمَٕم٤مًَمْقا  وَمُ٘مْؾ  اًْمِٕمْٚمؿِ  ُِم

 .أي٦م[ 62:قمٛمران آل﴾ ]َوَأبْٜم٤َمَءيُمؿْ  َأبْٜم٤َمَءَٟم٤م َٟمْدعُ 

، اعم٤ٌمهٚم٦م إمم ومدقم٤مهؿ  أُمقر ذم إٓ شمٙمقن ٓ اعم٤ٌمهٚم٦م أن قمٜمدٟم٤م وم٤معمٕمٚمقم ومرومْمقا

 دٟمٞمقي ُٕمر هذا ؾمح٥م يٛمٙمـ: ي٘مقل اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض وًمٙمـ اًمٕم٘مٞمدة،

 ومٝمؾ وم٠منٙمره، زم ُم٤مل اعمًٚمؿ أظمل قمغم يم٤من إذا أنف سمٛمٕمٜمك اعمًٚمؿ، أظمل وسملم سمٞمٜمل

 ذم اعمًٚمؿ أظمل وسملم سمٞمٜمل اًمدٟمٞمقي إُمر قمغم اعم٤ٌمهٚم٦م أي احلٙمؿ هذا ؾمح٥م جيقز

 اًمدٟمٞمقي٦م؟ طم٘مقق

 هذه ؾمح٥م جيقز ٓ أنف اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ذم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أىمقل :اًمِمٞمخ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم اح٤مدي٦م إُمقر إمم اًمنمقمل احلٙمؿ هذا أو اًمقاىمٕم٦م

 .اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اًمٕم٘مدي٦م إُمقر ذم ضم٤مءت اًم٘مّم٦م ٕن: أوًٓ 

 قمغم اًمٌٞمٜم٦م» :وم٘م٤مل وىم٤مقمدة، ٟمٔم٤مُم٤مً  اإلؾمالم هل٤م ضمٕمؾ اح٤مدي٦م إُمقر ٕن: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .شاعمٜمٙمر قمغم واًمٞمٛملم اعمدقمل،

 إمم ًمٚمجقء جم٤مل هٜم٤مك يٌَؼ  ومٚمؿ اًمنمقمٞم٦م، اًم٘م٤مقمدة هبذه ٦ماح٤مدي اًم٘مْمٞم٦م هذه ؾحَ تُ ومَ 

 ُمـ اًمٜمّم٤مرى أوَلؽ وسملم ط اهلل رؾمقل سملم وضمؾ قمز اهلل ذقمٝم٤م اًمتل اعم٤ٌمهٚم٦م

 ُمـ وٓسمد يم٤من إن ًمٙمـ اًمتثٚمٞم٨م، قمغم وأسوا اًمتقطمٞمد أنٙمروا اًمذيـ اًمٜمجراٟمٞملم

 ُم٤م، طمدي٨م أو ُم٤م أثر ذم اجل٤مٟم٥م هذا قمغم يٜمص مل آظمر ضم٤مٟم٥م إمم اًم٘مْمٞم٦م ؾمح٥م

 ذم أو إومٙم٤مر سمٕمض ذم خمتٚمٗملم اعمًٚمٛملم ُمـ ـمروملم سملم ظمالف إمم ؾمحٌٝم٤م ومٞمٛمٙمـ

 يٓم٤مًمٌف أن ُم٤م ُمٕمتززم يم٤مسمر إذا أنف ومٞمٛمٙمـ اًمًٜم٦م، وأهؾ ُمثالً  يم٤معمٕمتزًم٦م اًمٕم٘م٤مئد سمٕمض

 ُمـ يمؾ آؾمتدٓل وسمٕمض اًمٜم٘م٤مش سمٕمض اعمخٓمئ هق ُمٜم٤م يم٤من ُمـ سم٤معم٤ٌمهٚم٦م، اًمًٜمل

 اًمٙم٤مذسملم، قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م ومٜمجٕمؾ ُمٙم٤مسمراً، يٙمقن أطمدمه٤م أن ومالسمد أظمر، قمغم اًمٗمري٘ملم
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 .سمٞمٜمٝمام ةاعمقضمقد ًمٚمٛمج٤مٟم٦ًم هذه ُمثؾ إمم اًم٘مْمٞم٦م ذيمر ؾمح٥م يٛمٙمـ

 .آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرشمف ح٤م جيقز ٓ ومٝمذا ُم٤مدي٦م، أُمقر إمم ؾمح٥م واًم١ًمال أُم٤م

 .ظمػم اهلل وضمزاك ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤ميمؿ :اًمِمٞمخ

  (33:  46:  33/ 733/واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  33:  43/ 734/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افسـة دم ثابتة صػة فؾؿعاكؼة هؾ

 اًمًٜم٦م؟ قمغم اعمٕم٤مٟم٘م٦م يمٞمػ اعمٕم٤مٟم٘م٦م :ُمداظمٚم٦م

 ..هٙمذا آًمتزام هق اعمٕم٤مٟم٘م٦م :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمّمدر؟ اًمّمدر :ُمداظمٚم٦م

 أو سم٤مًمّمدر اًمّمدر: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م مم٤م اًمدىمٞمؼ اًمتٗمّمٞمؾ هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل شمٞمن يمٞمٗمام اًمّمدر، ُمـ ضم٤مٟم٥م

 (33:45:38/ (4) راسمغ ومت٤موى)
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 األوالد أمفات بقع حؽؿ

 .شاًمقًمد أم شم٤ٌمع ٓ[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ ش1 - 2/  138/  2ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمن قمـ إؿم٩م سمـ اهلل قمٌد سمـ يٕم٘مقب قمـ ضمٕمٗمر أيب سمـ اهلل قمٌٞمد

 واُمرأة وًمده، أم سمف أوص ومٞمام ومٙم٤من إزم، وأوص رضمؾ ُم٤مت» :ىم٤مل ضمٌػم سمـ ظمقات

ة اًمقًمد أم سملم ومقىمع ،طمرة ة هل٤م وم٘م٤مًم٧م يمالم، واعمرأ  سم٠مذٟمؽ يقظمذ همدا! ًمٙمٕم٤م ي٤م: اعمرأ

 وأظمرضمف. ومذيمرهش :وم٘م٤مل ،ط اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمرت! اًمًقق ذم ومت٤ٌمقملم

 إؾمٜم٤مد وهذا. شوم٠مقمت٘م٧م هب٤م، وأُمر» :وزاد اًمقضمف، هذا ُمـ ش345/  23» اًمٌٞمٝم٘مل

 ُمـ رواه صمؿ. طمٗمٔمف ًمًقء وٕمٞمػ ومٝمق هلٞمٕم٦م، اسمـ همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت، رضم٤مًمف

 اًمٕمً٘مالين اًمرطمٞمؿ قمٌد سمـ يقٟمس طمدصمٜم٤م رؿمديـ سمـ احلج٤مج سمـ حمٛمد سمـ أمحد ـمريؼ

 أيب سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ؾمٕمٞمد أيب سمـ ـمٚمح٦م طمدصمٜم٤م اعمٝمري ؾمٕمد سمـ رؿمديـ طمدصمٜمل

 ُمـ صم٘م٦م ؾمٕمٞمد أيب سمـ ـمٚمح٦م وم٢من هلٞمٕم٦م، ٓسمـ ىمقي٦م ُمت٤مسمٕم٦م وهذه: ىمٚم٧م. ٟمحقه سمف ضمٕمٗمر

 سمـ أمحد وطمٗمٞمده. وٕمٞمػ ؾمٕمد سمـ رؿمديـ قمٜمف اًمراوي أن ًمقٓ اًمٌخ٤مري رضم٤مل

 اًم٘مّم٦م هذه وٟمحق .شأؿمٞم٤مء قمٚمٞمف وأنٙمرت يمذسمقه،»  :قمدي اسمـ ىم٤مل احلج٤مج، سمـ حمٛمد

 ؾمالُم٦م طمدصمتٜمل: ىم٤مًم٧م أُمف قمـ ص٤مًمح سمـ اخلٓم٤مب قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد روى ُم٤م

 أن :اُمرأتف زم وم٘م٤مًم٧م همالم، ُمٜمف وزم قمٛمرو سمـ ًمٚمح٤ٌمب يمٜم٧م» :ىم٤مًم٧م ُمٕم٘مؾ سمٜم٧م

 ُمـ: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ًمف، ذًمؽ ومذيمرت ،ط اهلل رؾمقل وم٠متٞم٧م ديٜمف، ذم شم٤ٌمقملم

 ومدقم٤مه قمٛمرو، سمـ يمٕم٥م اًمٞمن أبق أظمقه :وم٘م٤مًمقا  قمٛمرو؟ اسمـ احل٤ٌمب شمريم٦م ص٤مطم٥م

 وم٤مئتقين ضم٤مءين، ىمد سمرىمٞمؼ ؾمٛمٕمتؿ وم٢مذا وأقمت٘مقه٤م، شمٌٞمٕمقه٤م ٓ» :وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل

 أم: ىمقم وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل ووم٤مة سمٕمد سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام وم٤مظمتٚمٗمقا  ،ومٗمٕمٚمقا . شأقمقوٙمؿ

 طمرة هل: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل. ُمٜمٝم٤م ط اهلل رؾمقل يٕمقوٝمؿ مل ذًمؽ ًمقٓ ممٚمقيم٦م، اًمقًمد

 ش363/  6» أمحد أظمرضمف .شآظمتالف يم٤من ومٗمل ،ط اهلل رؾمقل أقمت٘مٝم٤م ىمد

 :وزاد آظمتالف، ىمّم٦م دونش 263/  1» داود أبق ويمذا واًمٌٞمٝم٘مل، ًمف واًمًٞم٤مق
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 . شهمالُم٤م ُمٜمل ومٕمقوٝمؿ رىمٞمؼ، ط اهلل رؾمقل قمغم وىمدم وم٠مقمت٘مقين،: ىم٤مًم٧م»

 واسمٜمٝم٤م. احل٤مومظ ىم٤مل يمام شمٕمرف ٓ ص٤مًمح سمـ ظمٓم٤مب أم وٕمٞمػ، وإؾمٜم٤مد: ىمٚم٧م

 إؾمح٤مق واسمـ. شاًمٌخ٤مري وصم٘مف وىمد إؾمح٤مق، اسمـ قمٜمف شمٗمرد» :اًمذهٌل ىم٤مل ظمٓم٤مب،

ش اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد روى ُم٤م شم٘مدم ُم٤م َي٤مًمػ وىمد. قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ؾمٛمع أنف اًمزسمػم أبق أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ أظمؼمٟم٤م:  ش23122»

 . شسم٠مؾم٤م سمذًمؽ ٟمرى ٓ طمل، ومٞمٜم٤م ط واًمٜمٌل إوٓد، أُمٝم٤مت ٟمٌٞمع يمٜم٤م» :ي٘مقل

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم ُمتّمؾ، صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 ش348/  23» واًمٌٞمٝم٘ملش 235/  1» ُم٤مضم٦م اسمـ أظمرضمف اًمرزاق قمٌد ـمريؼ وُمـ

 ضمري٩م اسمـ طمدصمٜم٤م قم٤ٌمدة سمـ روح ـمريؼ ُمـ ش2125» طم٤ٌمن واسمـ ش312/  3» وأمحد

 إوٓد أُمٝم٤مت سمٕمٜم٤م» : ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ قمٓم٤مء قمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس وشم٤مسمٕمف. سمف

 داود أبق أظمرضمف. شوم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م هن٤مٟم٤م، قمٛمر يم٤من ومٚمام سمٙمر، وأيب ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم

/  23» واًمٌٞمٝم٘مل ش29 - 28/  1» واحل٤ميمؿش 2126» طم٤ٌمن واسمـ ش263/  1»

 صمؿ. ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل، وواوم٘مف ،شُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح» :احل٤ميمؿ وىم٤مل ش347

 قمـ اًمٜم٤مضمل اًمّمديؼ أيب قمـ اًمٕمٛمل زيد قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ ؿم٤مهدا احل٤ميمؿ ًمف روى

 وُمـ. شط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم إوٓد أُمٝم٤مت ٟمٌٞمع يمٜم٤م» :ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب

 وىم٤مل ش.11/  3» وأمحد اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ش145/  2» اًمٓمٞم٤مًمز أظمرضمف اًمقضمف هذا

 احل٤مومظ سمف ضمزم يمام وٕمٞمػ اًمٕمٛمل وزيد: ىمٚم٧م! اًمذهٌل وواوم٘مف ،شصحٞمح» :احل٤ميمؿ

 .شوٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده» : ش128/  4ش »احلٌػم اًمتٚمخٞمص» ذم ىم٤مل وًمذًمؽ ،شاًمت٘مري٥م» ذم

 ؿمٕم٦ٌم ًمٕمؾ: قمدي اسمـ ىم٤مل احل٤مل، ُم٘م٤مرب» :وىم٤مل ،شاعمٖمٜمل» ذم أورده ٟمٗمًف واًمذهٌل

 . شُمٜمف أوٕمػ أطمد قمـ يرو مل

 وإٟمام إطم٤مدي٨م هلذه ط قمٝمده ذم إوٓد أُمٝم٤مت سمٞمع صمٌقت ذم ؿمؽ وٓ :ىمٚم٧م

 .قمٜمف ط هنٞمف وقمدم ذًمؽ اؾمتٛمرار ذم اًمِمؽ

 سمذًمؽ، قمٚمؿ ط اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م هذه ُمـ رء ذم ًمٞمس»  :اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل
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 .شاًمٜمٝمل قمغم يدل ُم٤م رويٜم٤م وىمد قمٚمٞمف، وم٠مىمرهؿ

 ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ شُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى ىمد ٟمٕمؿ» :قم٘مٌف احل٤مومظ ىم٤مل 

 ُم٤ٌمطم٤م، يم٤من إُمٝم٤مت سمٞمع يٙمقن أن حيتٛمؾ: اخلٓم٤ميب وىم٤مل ذًمؽ، قمغم يدل ُم٤م ضم٤مسمر قمـ

 . شهن٤مهؿ قمٛمر سمٚمغ ومٚمام اًمٜمٝمل، ذًمؽ يِمتٝمر ومل طمٞم٤مشمف آظمر ذم ط اًمٜمٌل قمٜمف هنك صمؿ

 هنل قمـ وًمٞمس ُمٜمف، اضمتٝم٤مد قمـ يم٤من إٟمام قمٛمر هنل أن زم ئمٝمر اًمذي: وأىمقل

 قمٛمر ُمـ رأي قمـ يم٤من سم٠منف قمٜمف اهلل ريض قمكم ًمتٍميح وذًمؽ ،ط اًمٜمٌل قمـ ورده

: ىم٤مل اًمًٚمامين قمٌٞمدة قمـ اًمّمحٞمح سمًٜمده ش23114» اًمرزاق قمٌد ومروى وُمٜمف،

: ىم٤مل. يٌٕمـ ٓ أن إوٓد أُمٝم٤مت ذم قمٛمر ورأي رأجل اضمتٛمع» :ي٘مقل قمٚمٞم٤م ؾمٛمٕم٧م

 إزم أطم٥م اجلامقم٦م ذم قمٛمر ورأي ومرأجؽ: ًمف وم٘مٚم٧م: قمٌٞمدة ىم٤مل. يٌٕمـ أن سمٕمد رأج٧م صمؿ

 . شقمكم ومْمحؽ: ىم٤مل. اًمٗمرىم٦م ذم وطمدك رأجؽ ُمـ

 اًمٌٞمٝم٘مل وأظمرضمف. شإؾم٤مٟمٞمد أصح ذم ُمٕمدود اإلؾمٜم٤مد وهذا» :احل٤مومظ ىم٤مل

 ريض قمكم قمٜمف رضمع ح٤م ًمديف ٟمص قمـ ذًمؽ يم٤من ًمق قمٛمر أن ذيمرشمف ُم٤م وي١ميد .أجْم٤م

 اًمٜمٌل ُمـ صدر هنل هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٗمل ٓ سم٤مًمٓمٌع وهذا. سملم فم٤مهر وهذا .قمٜمف اهلل

 إطم٤مدي٨م جمٛمقع ُمـ اًمٔم٤مهر هق هذا سمؾ قمٛمر، قمٚمٞمف ي٘مػ مل وإن سمٕمد، ومٞمام ط

 ي٘مقي مم٤م ومٛمجٛمققمٝم٤م وٕمػ، ُمـ ختٚمق ٓ ُمٗمرداهت٤م يم٤مٟم٧م وإن وم٢مهن٤م اًم٤ٌمب، ذم اًمقاردة

 ىمقي ؿم٤مهد وم٢مهن٤م ؾمٌؼ، ومٞمام احل٤مومظ إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ذًمؽ وُمـ اًمٜمٝمل

ش ُم٤مضم٦م اسمـ زوائد» ذم اًمٌقصػمي ويمذًمؽ قمٜمف، ؾمٙم٧م احل٤مومظ أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم ًمف،

 زضمر أنف زم وذيمر» :ضم٤مسمر قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ًمٗمٔمف أن هذا وذيمر ش1/  256 ق»

 سمٕمض ُمع يٚمت٘مل اًمٜمٝمل وهذا .شسمٞمٕمٝمـ ذم يِمتد قمٛمر ويم٤من ذًمؽ، سمٕمد سمٞمٕمٝمـ قمـ

 ُمٗمرداهت٤م يم٤مٟم٧م وإن وهل سمقًمده٤م، شمٕمتؼ اًمرضمؾ أُم٦م أن قمغم شمدل اًمتل إطم٤مدي٨م

 ش23129» اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م وُمٜمٝم٤م ًمٚمِمٝم٤مدة، شمّمٚمح أن ُمـ أىمؾ ومال أجْم٤م، وٕمٞمٗم٦م

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اهلل قمٌد سمـ ذيؽ قمـ شؾمٗمٞم٤من أيب: إصؾ» ؾمٗمٞم٤من قمـ

 إؾمٜم٤مد وهذا. شُمٜمف دسمر قمـ ُمٕمت٘م٦م ومٝمل أُمتف ُمٜمف وًمدت رضمؾ أجام» :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م
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 أيب اسمـ وهق اهلل، قمٌد سمـ ذيؽ طمٗمظ ذم وٕمػ قمغم اًمٌخ٤مري ذط قمغم رضم٤مًمف

 ُمـ ش346/  23» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف. سمف قمٙمرُم٦م قمـ اهلل قمٌد سمـ طمًلم شم٤مسمٕمف وىمد. ٟمٛمر

 اهلل قمٌد سمـ طمًلم» :وىم٤مل. قمٜمف شاًم٘م٤ميض اهلل قمٌد اسمـ هق» ذيؽ قمـ ويمٞمع ـمريؼ

  .شاحلدي٨م أصح٤مب أيمثر وٕمٗمف اهل٤مؿمٛمل، اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ

 ذم خمرج وهق. شوًمده٤م إسمراهٞمؿ أم أقمتؼ» :سمٚمٗمظ سمف قمٜمف ًمف أظمرى رواي٦م وذم

  ش.2799ش »اإلرواء»

 قمٛمر يٙمقن أن يِمٌف» :اًمٜمٝمل ُمـ قمٛمر قمـ شم٘مدم ُم٤م روى أن سمٕمد اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

 وم٤مضمتٛمع ٟمّم٤م، ؾم٤مداهتـ سمٛمقت سمٕمت٘مٝمـ طمٙمؿ أنف ط اًمٜمٌل قمـ سمٚمٖمف قمٜمف اهلل ريض

 سمٚمٖمٜم٤م ُم٤م سمٌٕمض اؾمتدل وهمػمه هق يٙمقن أن ويِمٌف سمٞمٕمٝمـ، حتريؿ قمغم وهمػمه هق

 سمٞمٕمٝمـ، حتريؿ قمغم وهمػمه هق وم٤مضمتٛمع قمت٘مٝمـ، قمغم يدل ُم٤م ط اًمٜمٌل قمـ ورويٜم٤م

 . شسم٤مًمًٜم٦م آؾمتدٓل ُمع آظمتالف ىمٌؾ قمٚمٞمف اضمتٛمٕمقا  ومٞمام ُمت٤مسمٕمتٝمؿ سمٜم٤م وم٤مٕومم

 يمٚمف ذًمؽ وجمٛمقع اًمّمدر ًمف ويٜمنمح اًمٜمٗمس إًمٞمف شمٓمٛمئـ اًمذي هق وهذا: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمؽممج٦م طمدي٨م ًمّمح٦م يِمٝمد

 .(545-543/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 األوالد أمفات بقع جقاز دم حديث ثبت هؾ

 يٕمٜمل؟ اإلُم٤مء إوٓد، أُمٝم٤مت سمٞمع ضمقاز ذم طمدي٨م صم٧ٌم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 إوٓد، أُمٝم٤مت اًمٌٞمع هذا ي٘مع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟمقا . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 يٗمرق أٓ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف اًم٘مقًمٞم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم شمقضمٞمف هٜم٤مك وًمٙمـ

 هذا شمٌٜمك قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ ومٕمٛمر وًمذًمؽ. وأُمف اًمقًمد سملم اًمًٞمد

 .إوٓد أُمٝم٤مت سمٞمع وُمٜمع اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمتقضمٞمف

 شم٘مقى، وهٜم٤م ومتقى هٜم٤م: اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمف يٕمؼم يمام اصمٜم٤من أُمران هٜم٤م: ٟم٘مقل وٟمحـ

 ومٝمق يٜمٙمره وُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ي٘مع يم٤من إُمر هذا دام ُم٤م: اًمٗمتقى



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أم اًمقًمد 
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 .وسم٠مُمف سم٤مًمقًمد رمح٦م اعمًٚمؿ: ذًمؽ يٗمٕمؾ أٓ: اًمت٘مقى أُم٤م ضم٤مئز،

 صحٞمح؟ اًمٌٞمع وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمٗمتقى ٟمريد اًمذي هذا ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

  (33: 31: 41/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)





 الرتبية كتاب





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمؽمسمٞم٦م 
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 ادربقن يامرشف افذي افبدين افعؼاب دم افؼع حؽؿ

 ُمٕمٚمٛمقا  أي اعمرسمقن، يامرؾمف اًمذي اًمٌدين اًمٕم٘م٤مب ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٓمالب؟ ؾمٚمقك شم٘مقيؿ أضمؾ ُمـ وذًمؽ اعمدارس

 سمف ي٠مت مل ومٞمام ذًمؽ وجيتٜمٌقن اًمنمع سمف ضم٤مء ومٞمام ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ًمٞمتٝمؿ :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس سمؾ اًمّمالة، شمريمٝمؿ قمغم إوٓد ييسمقن ٓ أهنؿ طمٞم٨م اًمنمع،

 شمًتٕمٛمؾ أن ٟمحـ ٟمرى ٓ ًمٚمّمالة، شم٤مريم٤مً  يم٤من وًمق اًمقًمد ضب ٕنف اعمٕمٚم ؿ يٕم٤مىَم٥م

 وُمقوقع اًمِمدة، قمغم شم٘مقم ٓ اًمؽمسمٞم٦م ٕن ًمٚمؽمسمٞم٦م، قم٤مم يمٛمٌدأ اًميب ؾمٞمٚم٦مو

 ُمروا» :اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ظم٤مص، يم٠مُمر ٟمجٕمٚمف أن ٟمًتٓمٞمع اًمقاىمع ذم اًميب

 سمٞمٜمٝمؿ وومرىمقا  قمنم، أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ ؾمٌع، أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ

 .شاعمْم٤مضمع ذم

ًمد جيقز ومال  قمغم اًمًٚمٓم٦م ُمـ ًمٚمٛمٕمٚمؿ ًمٞمس ُم٤م وًمده قمغم اًمًٚمٓم٦م ُمـ وًمف ًمٚمقا

 .صدده ذم ٟمحـ ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض ذم واوح أُمر وذًمؽ شمٚمٛمٞمذه،

 سمٚمغ اًمذي اًمقًمد ضب جيقز ومٝمؾ شؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أبٜم٤مءيمؿ ُمروا» 

 . ٓ: اجلقاب يّمكم؟ ٓ وهق واًمت٤مؾمٕم٦م واًمث٤مُمٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

 يمال، سمؾ ٓ وًمٞمس يمال، :اجلقاب ة؟اًمّمال دون هق ٤ممم ذًمؽ ًمٖمػم ضسمف جيقز هؾ

ًمد ؾمٚمٓم٦م وُمـ ٓ، اجلقاب ييسمف أن شمٚمٛمٞمذه قمغم اًمًٚمٓم٦م هذه ًمف ًمٞمس اًمذي  قمغم اًمقا

ًمد دي٘م٤م ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف فىمقًم -يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء- اًمقًمد  إذا يٕمٜملش سمقًمده اًمقا

ًمد  شسمقًمده اًمقاًمد ي٘م٤مصص ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل سمف؟ ي٘متؾ ومٝمؾ يمٌده ومٚمذة ىمتؾ..اًمقا

جٜم٤م ُمرشملم ي٘متؾ اًمنمع ذم يم٤من ًمق واًمده، ىمتؾ اًمقًمد إذا سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس  ذًمؽ، ًمرأ

ًمد سمحؼ ذًمؽ يٗمٞمك ٓ ٕنف ي٘متؾ: أن يٛمٙمـ ٓ وًمٙمـ  إُمر، وم٤مظمتٚمػ اًمقًمد، قمغم اًمقا

ًمد  . سمف ومٞم٘متؾ واًمده ىمتؾ إذا اًمقًمد أُم٤م سمف، ي٘م٤مد أن جيقز ٓ وًمده ىمتؾ إذا اًمقا

 طمٞمٜمام اؿمٕمر وأن٤م شمالُمذشمف، شمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مقمدة يٚمتزم أن جي٥م اًمقاىمع ذم اعمٕمٚمؿ وم٢مذاً 



   يمت٤مب اًمؽمسمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 أن أتّمقر ممٙمـ أي ُمًتثٜمٞم٤مت، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ أن آٟمٗم٤ًم، سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ سمام اًمٙمالم هبذا أتٙمٚمؿ

 احلٞمقاٟم٤مت ـمٌٞمٕم٦م وظمٚم٘مف ـمٌٕمف ًمٙمـ أدُمٞملم، صقرة صقرشمف هق شمٚمٛمٞمذاً  أو هق وًمداً 

 وٓ اًمٖمٚمٞمظ سم٤مًم٘مقل ؾمٛمٕمف ىمرع وٓ شم٠منٞم٥م وٓ شمقضمٞمف ٓ ومٞمف يٗمٞمد ٓ وأنف اًمٜم٤مـم٘م٦م، همػم

 همػم اعمؼمح، همػم اًميب اؾمتٕمامل ًمٚمٛمٕمٚمؿ جيقز: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذ اًميب، إٓ يٗمٞمد

- اعمٕمٚمٛملم أو إؾم٤مشمذة قم٤مُم٦م ذم حت٘م٘مف أتّمقر أن أؾمتٓمٞمع ىمٚمام واطمد وسمنمط اعم١مذي،

 شم٠مديٌف اًم٘مّمد إي٤مه ضسمف شم٠مديٌف يٙمقن أن اًمنمط؟ هذا هق ُم٤م -ُمٜمٝمؿ اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ

 . سم٤مجلقاز ُي٘م٤مل أن ممٙمـ هٙمذا ومٞمف، ىمٚمٌف همٞمظ يروي أن وًمٞمس

  (33:  57: 14/ 335/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  33: 33/ 336/ واًمٜمقر اهلدى) 

 كسبة مـ أـثر األخالق ظالمات كسبة جيعؾ أن فألشتاذ هؾ

 افطالب فقمدب افعؾؿ ظالمات

 قمالُم٤مت ٟم٦ًٌم ُمـ أيمثر إظمالق قمالُم٤مت ٟم٦ًٌم جيٕمؾ أن ًمألؾمت٤مذ هؾ :افسمال

 ومٝمؾ اًمدراد اًمٜمٔم٤مم يٕم٤مرض هذا أن ُمع اخلٚمؼ طمًـ قمغم اًمٓمالب ًمٞم١مدب اًمٕمٚمؿ

 ضم٤مئزة؟ اعمخ٤مًمٗم٦م هذه

: وصم٤مٟمٞم٤مً  سم٤مإلؾمالم،: أوًٓ  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ٟم٤مس ُمـ ووع ٟمٔم٤مم يم٤من إذا :اجلقاب

 .اعمخ٤مًمٗم٦م جيقز ومال آضمتامقمٞم٦م، واًمٜمقاطمل سم٤مًمدراؾم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمقاطمل

  (33:  39:  19/ 756/واًمٜمقر اهلدى)



 العتل كتاب





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٕمتؼ 
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 افعبقد ظتؼ ؾضؾ

 ُمـ ومٙم٤ميمف يم٤من ُمًٚمام اُمرأ  أقمتؼ ُمًٚمؿ اُمرئ أجام - 2[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ُمًٚمٛمتلم اُمرأتلم أقمتؼ ُمًٚمؿ اُمرئ وأجام - 1 ُمٜمف، قمْمقا  ُمٜمف قمْمق يمؾ جيزي اًمٜم٤مر،

 ُمًٚمٛم٦م اُمرأة وأجام - 3. ُمٜمف قمْمقا  ومٞمٝمام قمْمق يمؾ جيزي اًمٜم٤مر، ُمـ ومٙم٤ميمف يم٤مٟمت٤م

 .شُمٜمٝم٤م قمْمقا  ُمٜمٝم٤م قمْمق يمؾ جيزي اًمٜم٤مر، ُمـ ومٙم٤ميمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م اُمراة أقمت٘م٧م

 قمتؼ قمغم اًمذيمر قمتؼ وشمٗمْمٞمؾ اًمٕمٌٞمد، قمتؼ ومْمٞمٚم٦م احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ٟم٠ًمل. ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ،شاًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ وضمف سملم وىمد إنثك،

 ذًمؽ يٙمقن وًمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م، هبذه اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعمًٚمٛمقن ومٞمف يتٛمٙمـ يقم ي٠ميت أن شمٕم٤ممم اهلل

 احلٞم٤مة يًت٠منٗمقن وسمذًمؽ صحٞمح٤م، وقمٛمال ؾمٚمٞمام ومٝمام ديٜمٝمؿ، إمم يٕمقدوا أن سمٕمد إٓ

  .ىمري٤ٌم ذًمؽ يٙمقن أن وقمًك ،اعمٜمِمقدة دوًمتٝمؿ هلؿ وشم٘مقم اإلؾمالُمٞم٦م،

 .(113/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م





 احملتويات فوزظ





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 
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 5 ------------------------------------------------ احلدود يمت٤مب

 7 ------------------------ (احلدود إٓ قمثراهتؿ اهلٞمئ٤مت ذوي أىمٞمٚمقا ) :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 7 ---------------------------- اًمٜمدم صدق ُمٜمف قُمٚمؿ إذا طمد ذم وىمع ُمـ قمغم اًمًؽم

 8 ----------------------------------- صحٞمح٦م شمقسم٦م شم٤مب قمٛمـ يً٘مط داحل

 8 ------------------------------------------ سم٤مًمٜم٤مر اجل٤مين طمرق حتريؿ

 9 ------------------------------- ؟شاًمًٗمر ذم إجدي شم٘مٓمع ٓ» :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 اًمٜمّمقص وسملم ،شصمالث ذم إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ دم حيؾ ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمفىمق سملم جيٛمع يمٞمػ

 9 ------------------------------- اًمثالث؟ هذه همػم ذم اًمدم شمٌٞمح اًمتل إظمرى

 9 ------------------ احلدود ي٘مٞمؿ ٓ سمٚمد ذم يتٓمٝمر أن ويريد احلد يقضم٥م ومٕمال ارشمٙم٥م ُمـ

 23 ---------------------------------------------- اخلٛمر ذب طمد

 25 ----------------------------- سمٕم٦ماًمرا  اعمرة ذم شمٕمزيًرا  اًم٘متؾ اخلٛمر ؿم٤مرب طمد

سمٕم٦م ذم اخلٛمر ؿم٤مرب ىمتؾ  25 ---------------- اًمتٕمزير سم٤مب ُمـ وًمٙمٜمف ُمٜمًقخ همػم حمٙمؿ اًمرا

سمٕم٦م ذم اخلٛمر ؿم٤مرب ىمتؾ  25 ------------------------ شمٕمزير أم صم٤مسم٧م طمد هق هؾ اًمرا

 27 ------------------------------------------------- اًم٘متؾ طمد

 29 ----------------------------------- هدر ومدُمف ووٕمف صمؿ ؾمٞمٗمف ؿمٝمر ُمـ

 29 ------------------------------------------------ اًم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م

 13 ------------------------------------------------ اًم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م

 13 ----------------------------- ًم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م ٓ سم٠منف :ىمقًمف قمـ قم٤ٌمس اسمـ رضمقع

 12 ---------------------------------- اًمتٕمذي٥م ُمـ ظمقوًم٤م آٟمتح٤مر جيقز هؾ

 11 ---------------------------------------------- آٟمتح٤مر حتريؿ

 11 ----------------------- يمديتف وديتف سمف ومٞم٘متؾ يم٤مًمذُمل اعمًٚمؿ دم ضمٕمؾ ُمـ ىمقل رد

 14 ---------------------------------------- اًمِمٜمؼ سمٓمري٘م٦م اًم٘متؾ طمٙمؿ

 15 ------------------------------ ًداجل قمـ اًمرأس ومّمؾ ـمريؼ قمـ اإلقمدام

 15 ---------------------------------------- سم٤مًمذُمل؟ اعمًٚمؿ ي٘متؾ هؾ

 18 -------------------------------------------- سمقًمده واًمد ُي٘متؾ ٓ

 18 --------------------------------- اًمٓمٌل اًمتخدير ـمريؼ قمـ اخلٓم٠م اًم٘متؾ

 32 --------------------- سمف ىمتؾ ُم٤م سمٛمثؾ اًم٘م٤مشمؾ يٕم٤مُمؾ سم٠من اًم٘م٤ميض أو احل٤ميمؿ يٚمتزم هؾ

 31 ----------------------------------- اخلٓم٠م ىمتؾ طم٤مًم٦م ذم اًمدي٦م شمتٙمرر هؾ

٤مئؼ قمغم هؾ وىمتٚمف اًم٘مٓم٤مر قمٚمٞمف ومٛمر اًم٘مٓم٤مر ظمط ذم ٟم٤مم رضمؾ  33 ---------------------- ؿمئ؟ اًم

 34 ---------------------------- اًم٘م٤مشمؾ؟ سمف ىمتؾ ُم٤م سمٛمثؾ ذقم٤مً  اًم٘متؾ طمد ي٘م٤مم هؾ



   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 34 ---------------- ُمٞمتتف؟ طمٙمؿ ومام وُم٤مت اًمًٞم٤مرة ومت٘مٚم٧ٌم يمٌػمة سمنقم٦م ؾمٞم٤مرشمف دي٘مق رضمؾ

 36 ------------------------ دي٦م؟ اًم٤ًمئؼ قمغم ومٝمؾ اًمرايم٥م وُم٤مت اًمًٞم٤مرة اٟم٘مٚم٧ٌم إذا

 37 ------------------------------ ظمٓم٠مً  ضمٜمٞمٜمٝم٤م أؾم٘مٓم٧م ُمـ قمغم يمٗم٤مرة هٜم٤مك هؾ

 39 ---------------- ؿمئ؟ قمٚمٞمف ومٝمؾ وُم٤مت اًم٤ًمئؼ ومّمدُمف ؾمٞم٤مرة أُم٤مم ومج٠مة همالم فمٝمر إذا

 43 ---------------------------- ومٞمف؟ جي٥م ُم٤مذا اًمًٞم٤مرات طمقادث ذم اخلٓم٠م اًم٘متؾ

 45 -------------------------------------------------- اًمزٟم٤م طمد 

 47 ---------------------------------------- اعمحّمـ ًمٚمزاين اًمرضمؿ طمد

 48 ------------------------------------- اًمرضمؿ حلد اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق إٟمٙم٤مر

 48 ---------------------------- اعمحّمـ اًمزاين قمغم اًمرضمؿ طمد أنٙمر ُمـ قمغم اًمرد

ين  53 ---------------------------------------- سمٛمًٚمٛم٦م زٟمك إذا اًمٜمٍما

 54 --------------------------- اًمزٟم٤م طمد ذم اعمحّمـ يم٤مًمِم٤مب اعمحّمـ اًمِمٞمخ هؾ

 54 ---------------------- ُمرات أو ُمرة احلد قمٚمٞمف ي٘م٤مم هؾ ُمرة ُمـ أيمثر ضمؾاًمر زٟم٤م إذا

 55 --------------- شمتزوج طمتك إُم٦م قمغم وٓ يتزوج طمتك اعمٛمٚمقك قمغم طمد ٓ سم٠منف اًم٘مقل رد

 57 ----------------- وأيمٚمٝم٤م؟ اًمٜمٕمج٦م هذه ذسمح جيقز هؾ – سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ – ٟمٕمج٦م وـم٠م رضمؾ

 59 ------------------------------------------------- اًمنىم٦م طمد 

 62 ------------------- اًمٞمد؟ سم٘مٓمع ًمؽذ وقمالىم٦م واًم٤ًمرق واعمٜمتٝم٥م اعمختٚمس سملم اًمٗمرق

 إٓ ي٘م٤مم ٓ اًمنىم٦م طمد أن وسملم شيده ومت٘مٓمع اًمٌٞمْم٦م ينق اًم٤ًمرق اهلل ًمٕمـ» :طمدي٨م سملم اجلٛمع يمٞمػ

 61 ------------------------------------- ومّم٤مقمدا ديٜم٤مر رسمع هق ُمـ قمغم

 63 --------------------- أظمرى؟ ُمرة ويْمٕمٝم٤م ي٠مظمذه٤م أن ًمف هؾ اًم٤ًمرق يد ىمٓمٕم٧م إذا

 65 ------------------------------------------------- اًم٘مذف طمد

 67 ----------------------------- اسمٜمف؟ ىمذف إذا اًمقاًمد قمغم اًم٘مذف طمد ي٘م٤مم هؾ

 67 ------------------------------ واعمٜم٘مٚم٦م واجل٤مئٗم٦م اح٠مُمقُم٦م دي٦م اًمدي٤مت يمت٤مب

 67 ----------------------------------- اًمت٠مُملم ذيم٤مت ُمـ اًمدي٦م أظمذ طمٙمؿ

 72 --------------------------------------------- اخلّمقُم٤مت يمت٤مب

 73 ------------------------ أطمدمه٤م قمغم أؿمٞم٤مء َيٗمل ُمتخ٤مصَٛملم سملم اعمّمٚمح يم٤من إذا

 73 ------------------------------------- اًمٖمٞم٦ٌم ذم اًمّمقرة هذه شمدظمؾ هؾ

 75 ---------------------------------------------- اًمِمٝم٤مدات يمت٤مب

 77 ---------------------- قمدُمف ُمـ سم٤مًمٙمذب ًمف شمٕمٚمؼ ٓ ومٞمام اًمٙم٤مذب ؿمٝم٤مدة شم٘مٌؾ هؾ

 79 ------------------------------------------------ اًم٘مْم٤مء يمت٤مب

 82 ------------------ ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗمتف ًمف فمٝمر اإذ اخلٚمٞمٗم٦م رأي يتٌٜمك أن اًم٘م٤ميض قمغم جي٥م ٓ
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 81 ----------------------- اًم٘مْم٤مء؟ جمٚمس ذم واًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ سملم اًم٘م٤ميض يًقي هؾ

 83 ------------------------------------ واًمٕمٓم٤مي٤م واًمقص٤مي٤م اعمقاري٨م بيمت٤م

 85 -------------------------------------------------- اعمقاري٨م

 87 ------------------------------------------------ اًمؽميم٦م زيم٤مة

َٛم٦مَ  طَمَيَ  َوإَِذا﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ًْ ٤ميمِلمُ  َواًْمَٞمَت٤مَُمك اًْمُ٘مْرسَمك ْوًُمقا أُ  اًْمِ٘م ًَ  89 ---------- ﴾وَم٤مْرُزىُمقُهؿْ  َواعْمَ

 89 ---------------------------- اًمقرصم٦م؟ قمدم إذا إرطم٤مم ذوي شمقري٨م طمٙمؿ ُم٤م

 93 -------------- شذيمر رضمؾ ومألول اًمٗمرائض اسم٘م٧م ومام ٕهٚمٝم٤م اًمٗمرائض أخح٘مقا » :طمدي٨م

 93 ---------------------- يرصمقه؟ ومٝمؾ اًمرؿمد ؾمـ يٌٚمٖمقا  مل وأبٜم٤مؤه اًمٙم٤مومر إب ُم٤مت

 92 -------- ُم٤مًمف؟ يذه٥م وم٠مجـ يرصمف ٓ اعمًٚمؿ أب٤مه أن وُمٕمٚمقم وُم٤مت، يم٤مومر ؿمٞمققمل آسمـ يم٤من إذا

 ومٝمؾ ديٜم٤مً  اعمٞم٧م اًمقارث أىمرض وًمق اًمديـ هبذا اًمقارث يٓم٤مًم٥م ومٝمؾ ديٜم٤ًم، اًمقرصم٦م أطمد اعمٞم٧م أىمرض ًمق

 93 -------------------------------------- اإلرث؟ ُمـ اًمديـ هذا َيّمؿ

 94 -------------------- جيقز؟ ومٝمؾ وم٘مط أوٓده ُمـ ًمقاطمد ُمػماصمف يٙمت٥م أن رضمؾ أراد

 94 ---------------------------------- اإلرث ذم اًمزوضم٦م سمحؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم طمٙمؿ

 95 إوٓد؟ قمغم جي٥م ومامذا ُم٤مت صمؿ اًمنمقمٞم٦م احلّم٦م اًمٌٜم٤مت ُيٕمط مل وًمٙمٜمف إبٜم٤مء قمغم اًمؽميم٦م إب وزع

 96 --------------------- أبٞمٝمؿ ُمع اًمٕمٛمؾ ذم ًمتٕمٌٝمؿ إوٓد ًمٌٕمض أيمثر ُم٤مل ختّمٞمص

 98 -------------------------- اًمّمقرة؟ هذه ذم اجلد شمريمف ومٞمام طمؼ آسمـ ٕبٜم٤مء هؾ

 98 --------------------------------------------- ًمٚمقارصملم ٦ماًمقصٞم

 232 ------------------------------------------------- اًمقص٤مي٤م

 233 ----------------------------- اًمدراؾم٦م إليمامل اًمقرصم٦م ًمٌٕمض اًمقصٞم٦م طمٙمؿ

 233 ------------------------- إهؾ ٕطمد اح٤مل سمٕمض قمـ احلٞم٤مة طم٤مل ذم اًمتٜم٤مزل

 235 --------------دراؾمتٝمؿ قمغم يٜمٗمؼ أن ذيٓم٦م اًمقرصم٦م سم٤مىمل دون ٓسمٜمف سمٛمحؾ أوص رضمؾ

 238 -------------------- ُمٜمف شم٘متّمقا  ومال ومالن ىمتٚمف إذا سم٠منف ووم٤مشمف ىمٌؾ اًم٘متٞمؾ أوص إذا

 239 ---------------------- سمٕمض دون اعمػماث ُمـ إوٓد سمٕمض يٕمٓمل سم٠من اًمقصٞم٦م

اًمٌٞم٧م ًمف سمٜمك اًمذي هق اًمقًمد هذا أن سمحج٦م ًمقًمده اًمدار شمٕمٓمك أن وصٞم٦م وأوص وًمدان، وًمف ُم٤مت رضمؾ

 ----------------------------------------------------- 223 

 223 ------------------------------------- اعمٞم٧م وصٞم٦م اًمقرصم٦م يٜمٗمذ مل إذا

 222 --------------------------------------- ٤ماًمقص٤مي يمت٤مسم٦م ذم اًمؽمهمٞم٥م

 221 ---------- ومٞمف؟ اًمنمع وطمٙمؿ ومٞمف، ىمقًمؽ اعمػماث ُمـ اًمٌٜم٤مت أظمقاشمف حيرم اًمذي ذم ىمقًمؽ
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 ًمٚمذيمر وأقمٓمك أرض ىمٓمٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ ىمًؿ ىمد ويم٤من ُمقشمف، ىمٌؾ يقيص أن يريد وسمٜم٤مت وأبٜم٤مء زوضمت٤من ًمف رضمؾ

 وهؿ سمٞمقشم٤مً  وقمٛمروا إبٜم٤مء سمٜمك أن هذا قمغم وشمرشم٥م ومٕمؾ ُم٤م ظمٓم٠م يٕمٚمؿ ٓ وهق إنثٞملم، طمظ ُمثؾ

 223 ----------------------------------------- يٗمٕمؾ؟ ومامذا ُمؽماوقن

 سمخالف دراؾم٦م ُمّم٤مريػ طمٞم٤مشمف ذم إب يٙمٚمٗمقا  مل ٕهنؿ اعمتٕمٚمٛملم همػم ًمألوٓد أيمثر سمامل اًمقصٞم٦م طمٙمؿ

 224 ------------------------------------------------ اعمتٕمٚمٛملم

 225 -------------------------------------------------- اًمٕمٓم٤مي٤م

 227 --------------------------------------------- اًمٕمٓم٤مي٤م ذم اجلقر

 212 ------------------------ اًمٕمٓمٞم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم ُمقشمف ىمٌؾ أوٓده سملم ُم٤مًمف ىمًؿ رضمؾ

 213 ---------------------------------- اًمٕمٓمٞم٦م ذم وإنثك اًمذيمر سملم اًمتًقي٦م

 215 -------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م وإقمٓم٤مئٝمؿ ه٦ٌم إوٓد إقمٓم٤مء سملم اًمتٗمريؼ

 216 -------------------------------------------- اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمتًقي٦م

 217 ---------------------------------------- اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمرضمقع حتريؿ

 219 ---------------------------------------- وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمتّم٤موير يمت٤مب

 232 --------------------------------------------- اًمتّم٤موير أطمٙم٤مم

 233 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 234 ي٘مدس ٓ وُم٤م ي٘مدس ُم٤م وشمِمٛمؾ اعمجًٛم٦م، وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 235 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 236 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ طم٤مدي٨مأ

 237 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 237 ----------------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ ريؿحت

 242 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 241 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 243 --------------------------------------------- اًمتّمقير طمٙمؿ

 244 -------------------------------- صقر؟ قمٚمٞمٝم٤م اًمتل سم٤معمِمؽمي٤مت اًمٕمٛمؾ ُم٤م

 245 ------------------------------ طمٞمقاٟم٤مت صقر قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٓم٤مٟمٞم٤مت طمٙمؿ

 245 ----------------------------- شمّم٤موير قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اجلٞمش ُمالسمس ذم اًمّمالة

 246 ----------------------------- اًمٌٞمقت ذم اعم٤ًمضمد سمٕمض صقر شمٕمٚمٞمؼ طمٙمؿ

 247 --------------------------------- صمقب ذم رىمام يم٤من ُم٤م إٓ :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 249 ---------------------- اًمتّم٤موير شمٕمٚمٞمؼ ضمقاز قمغم يدل (هذا طمقزم) :طمدي٨م هؾ

 253 ---------------------- اًمتّم٤موير شمٕمٚمٞمؼ ضمقاز قمغم يدل (قمٜمل أُمٞمٓمٞمف) ي٨مطمد هؾ
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 252 ------ (صمقب ومٞمف رىمامً  إٓ) :ومٞمف اًمذي واحلدي٨م اًمتّمقير، قمـ هن٧م اًمتل إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع

 253 -------------- ش.صمقب ذم رىماًم  إٓ» :احلدي٨م ذم اًمقاردة اًمثقب ذم اًمرىمؿ :يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ُم٤م

 253 ------------------------------- اًمٞمقُمٞم٦م؟ اجلرائد ذم اًمّمقر ٟمنم جيقز هؾ

 255 --------------------------- اعمحؾ ذم وشمٕمٚمٞم٘مٝم٤م إىم٤مرب سمٕمض صقر ووع

 255 -------------------------- أخٌقُم٤مت ذم هب٤م حُيتٗمظ اًمتل اًمتذيم٤مري٦م اًمّمقر طمٙمؿ

 256 ----------------------------- صقر ومٞمٝم٤م وصم٤مئؼ حيٛمؾ وهق يّمكم ُمـ طمٙمؿ

 257 --------------------------------- اًمّمقر سمٕمض حيٛمؾ ُمـ صالة طمٙمؿ

 257 ------------------------ اًمٌٞمقت دظمقل ُمـ الئٙم٦ماعم متٜمع اًمتل اًمتّم٤موير و٤مسمط

 258 ----------------------------------------- سم٤مًمتامصمٞمؾ آدم٤مر طمٙمؿ

 258 -------------------------------- راًمّمق سمتحريؿ ي٘متٜمع ٓ اًمِم٤ٌمب سمٕمض

 261 ------------------------------------ شاًمرأس هل اًمّمقرة» :طمدي٨م

 264 --------------------------------- صقرة يَمال جيٕمٚمٝم٤م اًمّمقر رأس ىمٓمع

 264 --------------------------------- ُمٜمف ٓسمد ُم٤م إٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمتّم٤موير طمرُم٦م

 265 ------------------------------- شمّم٤موير ومٞمف إؾمالُمل ُمٕمرض إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 267 ------------------------------------------ اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير

ومٞم٦م اًمّمقر طمٙمؿ  269 -------------------------------------- اًمٗمقشمقهمرا

 271 ------------------------ واًمٗمقشمقهمراذم اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم يٗمرق ُمـ قمغم اًمرد

ومٞم٦م اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة سملم يٗمرق ُمـ قمغم اًمرد  282 ------------------------ واًمٗمقشمقهمرا

 286 ---------------------------------- واًمٞمدوي أزم اًمتّمقير سملم اًمتٗمريؼ

 288 -------------------------- واًمٞمدوي اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير سملم اًمتٗمريؼ طمٙمؿ

 291 ------------------------ واًمّمٖم٤مر اًمٌٜم٤مت وأخٕم٤مب اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقر طمٙمؿ

 294 ---------------------------- احلٙمؿ ذم وأزم اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم اًمتٗمريؼ

 133 -------------------------------- واًمتٚمٞمٗمزيقن ًمٚمٗمٞمديق اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت

 135 ---------------------- اًمتٚمٗم٤مزي؟ واًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير سملم اًمٗمرق ُم٤م

 135 ---------------------------------------- اًمٗمٞمديق شمّمقير طمٙمؿ ُم٤م

 136 ------------------------------------ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمٞمديق أذـم٦م طمٙمؿ

 138 ------------------ احلٙمؿ؟ ذم اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٕمرض وُم٤م اًمٗمٞمديق سملم ومرق هٜم٤مك هؾ

 123 ----------------------------- اًمّمقرة طمٞم٨م ُمـ واًمتٚمٗمزيقن اًمٗمٞمديق طمٙمؿ

 121 ---------------------------------- واًمٗمٞمديق اًمًٞمٜمامئل اًمتّمقير طمٙمؿ

 128 -------------------------------------- )(واًمٗمٞمديق اًمتٚمٗمزيقن طمٙمؿ
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 113 --------------------------------------------- اًمتٚمٗمزيقن طمٙمؿ

 114 ------------------------------ يٌٞمٕمف؟ هؾ ُمٜمف يتخٚمص أن يريد ومٞمديق قمٜمده

 أجْم٤مً  اًمتٚمٗمزيقن صقر يِمٛمؾ شمتث٤مل وٓ صقرة وٓ يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن» :ط ىمقًمف هؾ

 116 ---------------------------------------- اًمّمٖم٤مر؟ إـمٗم٤مل وًمٕم٥م

 133 --------------------------------------------- اًمتٚمٗمزيقن طمٙمؿ

 135 --------------------------------- اًمتٚمٗمزيقن ذم واًمٜمدوات اًمّمقر طمٙمؿ

 135 ----------------------------------- اإلؾمالُمٞم٦م إومالم ُمِم٤مهدة طمٙمؿ

 137 --------------------------- اجلٝم٤مد أرض ذم اعمّمقرة إومالم ُمِم٤مهدة طمٙمؿ

 138 ---------------------- احلدي٨م؟ هبذا اًمتٛمثٞمؾ حتريؿ قمغم  آؾمتدٓل يًت٘مٞمؿ هؾ

 143 --------------------------------- اًمدظمـ ُمـ وإن٤مؿمٞمد اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هؾ

 142 --------------------------------------------- اًمتٚمٗمزيقن طمٙمؿ

 149 ------------------------------ ٟم٤مومع هق ومٞمام واؾمتخداُمف اًمتٚمٗم٤مز اىمتٜم٤مء طمٙمؿ

 152 ----------------------------------------- اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت سمٞمع طمٙمؿ

 151 ---------------------------------------------- اًمتٚمٗم٤مز طمٙمؿ

 157 ------- ي٠مثؿ؟ هؾ ُمًٚمؿ رضمؾ قمغم وم٤ٌمقمف اًمتٚمٗم٤مز، ضمٝم٤مز ُمـ يتخٚمص أن وم٠مراد اهلل هداه رضمؾ

 157 ----------------------------------- (ؾمتالي٧م) ومٞمف سمٞم٧م دظمقل طمٙمؿ

 159 -------------------------------------------------- اًمٜمح٧م

 162 ------------------------------ اجلدار ذم اًمٜمح٧م ـمريؼ قمـ اًمتّمقير طمٙمؿ

 163 ---------------------------------------------- اعمٌتذًم٦م اًمّمقر

 165 --------------------------- ىمراءهت٤م؟ سمٕمد شمٌتذل هؾ شمّم٤موير ومٞمٝم٤م اًمتل اجلرائد

 165 ---------------------------- اعمٛمتٝمٜم٦م؟ وهمػم اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقر سملم ٟمٗمرق يمٞمػ

 169 ----------------------------------------- اًمتٕمٚمٞمؿ ضسمٖمر اًمتّمقير

 172 ------------------------------ اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم اًمّمقر وشمٕمٚمٞمؼ رؾمؿ طمٙمؿ

 177 ---------------------- ًمٚمتقوٞمح اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاُمٞمس ذم اعمقضمقدة اًمتّم٤موير طمٙمؿ

 177 ----------------------- صقر قمغم حتتقي اًمتل ًمألـمٗم٤مل اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م إومالم طمٙمؿ

 177 ------------------------------ احلٞمقاٟم٤مت صقر قمغم إـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ

 178 ---------------------------------------- تّمقيراًم سمٓمري٘م٦م اًمتٕمٚمٞمؿ

 182 ---------------------------------------------- إـمٗم٤مل أخٕم٤مب

 183 ---------- قمٜمٝم٤م؟ اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم شمدظمؾ هؾ إؾمقاق، ذم شم٤ٌمع اًمتل هذه اًمٚمٕم٥م

ٟم٤مت؟ أؿمٙم٤مل قمغم اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م إًمٕم٤مب ًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م  184 ---------- احلٞمقا
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 184 --------------------------------- اًمتّم٤موير طمٙمؿ هل٤م هؾ إـمٗم٤مل ًمٕم٥م

 185 ---------------------------------- ًمألـمٗم٤مل ُمّمقرة يمت٥م ـم٤ٌمقم٦م طمٙمؿ

ٟم٤مت؟ أؿمٙم٤مل قمغم اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م إًمٕم٤مب ًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م  188 ---------- احلٞمقا

 189 ------------------------------------------------- اًمتحٜمٞمط

 192 ----------------------------------------- احلٞمقاٟم٤مت حتٜمٞمط طمٙمؿ

 192 --------------------------------------------- اًمتحٜمٞمط طمٙمؿ

 195 ------------------------ اًمٌٞمقت؟ ذم همػمه٤م أو اعمحٜمٓم٦م اًمٓمٞمقر ووع جيقز هؾ

 197 ------------------------------------ إثري٦م اًمتامصمٞمؾ عمِم٤مهدة اًمًٞم٤مطم٦م

اًمتّم٤موير ُم٤ًمئؾ سمٕمض قمغم واًمٙمالم زي٤مرهت٤م وطمٙمؿ سم٤مٔصم٤مر شمًٛمك اًمدول ضسمٕم ذم مت٤مصمٞمؾ وضمقد طمٙمؿ

 ----------------------------------------------------- 199 

 333 ------------------------------------------واعمٕم٤مزف اًمٖمٜم٤مء يمت٤مب

 335 ------------------------ اًمٓمرب وآٓت اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 337 ------------------------------ )(اعمٕم٤مزف أطم٤مدي٨م همري٥م ُمٗمردات ذح

 339 ------------------- اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ؿمٞمئ٤م أقمؾ ممـ وهمػمه طمزم اسمـ قمغم اًمرد

 339 -------------------- أؿمٙم٤مهل٤م سمجٛمٞمع اعمالهل حتريؿ قمغم اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م دًٓم٦م

 324 -------------------------------- اًمٓمرب آٓت حتريؿ ذم اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م

 329 ------------------------------ وضمقاهب٤م اًمٓمرب ٔٓت اعمٌٞمحلم ؿمٌٝم٤مت

 331 ----------------------------------------- آخ٦م سمدون اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ

 339 ---------------------------------- واًمٖمٜم٤مء اًمٓمرب آٓت حتريؿ طمٙمٛم٦م

 352 ------------------------------------------ اًمٓمرب آٓت حتريؿ

 353 -------------------------------------- اًمٓمرب آٓت حتريؿ أدًم٦م ُمـ

 353 -------------------------------------- اًمٓمرب آٓت حتريؿ أدًم٦م ُمـ

 353 ------------------------------------------ اًمٓمرب آٓت حتريؿ

 354 --------------------- اعمٕم٤مزف ضمقاز قمغم اجل٤مريتلم سمحدي٨م آؾمتدٓل قمغم اًمرد

 356 ----------------------- ط اًمٌٜمل يدي سملم سم٤مًمدف ضسم٧م اًمتل اعمرأة طمدي٨م قـم جلقابا

 357 -------------------- ط اًمٜمٌل يدي سملم سم٤مًمدف ضسم٧م اًمتل اعمرأة طمدي٨م شمقضمٞمف

 آٓت ضمقاز قمغم ط اهلل رؾمقل يدي سملم سم٤مًمدف ضسم٧م اًمتل اعمرأة سمحدي٨م آؾمتدٓل قمغم داًمر

 358 ------------------------------------------------- اًمٓمرب

 358 -------------------------------------- اًمٓمرب آٓت حتريؿ أدًم٦م ُمـ

 359 ---------------------------------------------- اًمٓمٌؾ حتريؿ
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 359 ----------------------------------------------- اًمٓمٌؾ حتريؿ

 359 --------------------------- ومٛمحرُم٦م اًمٓمرب آٓت أُم٤م حمرًُم٤م يمٚمف ًمٞمس اًمٖمٜم٤مء

 363 ---------------------------------------- احلرُم٦م اًمدف ذم إصؾ

 363 ----------------------------- اًمتٚمٗمزيقن وُمِم٤مهدة ًمألهم٤مين آؾمتامع طمٙمؿ

 363 ----------------------------------------------- اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ

 365 ------------------- سم٤مًمٜمذر؟ شمقذم ومٝمؾ اسمٜمٝم٤م ٟمجح إن سم٤مًمدف شميب أن ٟمذرت اُمرأة

 366 ------------------------------------- ًمٚمرضم٤مل اًمدف ُمٜمع قمغم اًمدًمٞمؾ

 367 ---------------------------------------- ًمزوضمٝم٤م اعمرأة همٜم٤مء طمٙمؿ

 369 ---------------------------- سمٞمٜمٝمؿ؟ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص ذم اًمنمع طمٙمؿ هق ُم٤م

 373 ---------------------------------- اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم اًمدف اؾمتخدام طمٙمؿ

 372 ------------------------- اًمدف؟ سم٤مؾمتخدام رضم٤ملاًم أُم٤مم اًمرضم٤مل ٟمِمٞمد طمٙمؿ

 373 ----------------------- اًمًٞم٤مرات سمٛمزاُمػم اًميب ُمـ (اًمزوم٦م) ذم ُيٗمٕمؾ ُم٤م طمٙمؿ

 373 ------- واًم٘مْمٞم٥م واًمٙمػ سم٤مًمدف اًميب طمرُم٦م ُمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م

 375 -------------------------- اًمدقمقي٦م إذـم٦م ذم اًمّمقشمٞم٦م اعم١مصمرات اؾمتخدام

 383 --------------------------------- اًمدف قمغم اًميب ٚمرضم٤ملًم جيقز هؾ

 382 ------------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم اجلرس وضمقد طمٙمؿ

 383 ---------------------------------------------- إن٤مؿمٞمد طمٙمؿ

 385 ------------------------------ اإلؾمالُمٞم٦م وإن٤مؿمٞمد اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ

 432 -------------------------------------- اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد ذم يمٚمٛم٦م

 433 ---------------------------------- اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمك ُم٤م طمٙمؿ

 434 --------------------------------------------- إن٤مؿمٞمد طمٙمؿ

 437 ------------------------------------ اعمحرم واًمٚمٝمق اعم٤ٌمح اًمٚمٝمق يمت٤مب

 439 --------------------------------- وهمػمه٤م واًمِمدة واًمٜمرد اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ

 422 --------------------------------------------- اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ

 423 --------------------------------------------- اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ

 424 --------------------------------------------- اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ

 425 -------------------------------- واًمِمدة واًمِمٓمرٟم٩م سم٤مًمزهر اًمٚمٕم٥م طمٙمؿ

 426 ---------------------------------- سمٞمٜم٦م واوح٦م اًمٜمرد حتريؿ قمغم إدًم٦م

 426 ----------------------------------------------- اًمِمدة طمٙمؿ

 428 ---------------------------------- واًمقرق واًمدوُمٞمٜمق اًمٌٚمٞم٤مردو طمٙمؿ
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 412 ------------------------------------------ اًم٘مدم يمرة ًمٕم٥م طمٙمؿ

 413 ---------------------------- ذقمٞم٦م ُمٜم٤مهل يتْمٛمـ مل إذا اًمٙمرة ًمٕم٥م طمٙمؿ

 413 ----------------------------------------- اًم٘مدم يمرة ًمٕم٥م طمٙمؿ

 419 ------------------------------------------------- ُمتٗمرىم٤مت

 432 -----------------------اًم٤ٌمـمؾ؟ اًمٚمٝمق ذم اجلًد شم٘مقي اًمتل إًمٕم٤مب شمدظمؾ هؾ

 433 -------------------------------------------- اعم٤ٌمح اًمٚمٕم٥م ُمـ

ك سمام اعمزاح طمٙمؿ  434 ------------------------------------ سم٤مًمٜمٙم٧م ُيًٛم 

 434 ------------ ُمٗمٝمقُمف؟ وُم٤م شاًمٌٜم٤مء ذم إٓ رء يمؾ ذم ي١مضمر اإلٟم٤ًمن أن» :طمدي٨م صح٦م ُم٤م

 437 ----------------------------------------------- اًمٓم٥م يمت٤مب

 439 ------------------------------------------------- احلج٤مُم٦م

 442 -------------------------------------- اعمِمقه اجلٜملم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ

 448 --------------------- ؿمٞمئ٤ًم؟ يِمٙمق ٓ اعمحتجؿ يم٤من ًمق طمتك آطمتج٤مم ينمع هؾ

اًمًٜم٦م ذم ُمرشملم اعمحتجؿ اطمتجؿ إذا ضر هٜم٤مك وهؾ اًمثالصم٤مء، يقم آطمتج٤مم ومْمؾ ذم طمدي٨م هٜم٤مك هؾ

 ----------------------------------------------------- 449 

 449 -------------------------------------------- احلج٤مُم٦م؟ هل ُم٤م

 453 ------------------------------------------------- اًمتنميح

 455 ------------------------------------------ اعمقشمك شمنميح طمٙمؿ

 455 -------------------------------- ُمقشمف سمٕمد واًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ شمنميح طمٙمؿ

 456 ------------------------------------- اإلٟم٤ًمن ضمث٦م شمنميح جيقز هؾ

 457 ----------------- اعمقشمك شمنميح يتْمٛمـ واًمذي ٤مئلاجلٜم اًمٓم٥م جم٤مل ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

 458 ---------------------------------- ًمٚمتٕمٚمٞمؿ احلٞمقاٟم٤مت شمنميح جيقز هؾ

 459 ------------------------------------------- وإقمْم٤مء اًمدم ٟم٘مؾ

 462 ---------------------------------- سم٤مًمدم واًمتؼمع سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمتؼمع طمٙمؿ

 472 --------------------------------------- وإقمْم٤مء اًمدم ٟم٘مؾ طمٙمؿ

 471 --------------------------------------------- اًمدم ٟم٘مؾ طمٙمؿ

 473 ----------------------------------- سم٤مًمدم؟ ًمٚمٜمٍماين اًمتؼمع جيقز هؾ

ع طمٙمؿ  473 -------------------------------------- سم٤مًمدم ًمٚمٜمٍماين اًمتؼمُّ

 474 -------------------------------- ٟم٤ًمنًمإل احلٞمقان ُمـ قمْمق أظمذ طمٙمؿ

 474 --------------------------------- إقمْم٤مء سم٠مطمد سم٤مًمتؼمع اًمقصٞم٦م طمٙمؿ

 475 ------------------------------------------ إقمْم٤مء ٟم٘مؾ طمٙمؿ
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 479 ---------------- قم٤مُم٦م سمّمٗم٦م إقمْم٤مء ٟم٘مؾ وطمٙمؿ دُم٤مهمًٞم٤م، اعمٞم٧م ُمـ اًم٘مٚم٥م ٟم٘مؾ طمٙمؿ

 483 ---------------------------- إقمْم٤مء ُمـ وهمػمه اًم٘مٚم٥م ٟم٘مؾ قمٛمٚمٞم٤مت طمٙمؿ

 484 --------------------------------------- اًم٘مرٟمٞم٦م ٟم٘مؾ قمٛمٚمٞم٤مت طمٙمؿ

 485 ----------------------------------------- إقمْم٤مء زراقم٦م طمٙمؿ

 486 ------------------------------------------- سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمتؼمع طمٙمؿ

 489 ---------------------------------------- واإلضمٝم٤مض اًمٜمًؾ حتديد

 492 ---------- قمٛمٚمٞم٦م؟ سم٢مضمراء اًمٜمًؾ حتديد هل٤م جيقز ومٝمؾ ُمِمقهلم أوٓداً  شمٚمد أن اقمت٤مدت اُمرأة

 493 -------------------------------------- وشمٜمٔمٞمٛمف اًمٜمًؾ دمديد يمراه٦م

 493 --------------------------------- لماجلٜم وإضمٝم٤مض اًمٜمًؾ حتديد طمٙمؿ

 494 --------------------------------------- اإلضمٝم٤مض قمٛمٚمٞم٤مت طمقل

 537 --------------------------------------- اعمِمقه اجلٜملم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ

 523 -------------------- اإلضمٝم٤مض؟ سمٛم٠ًمخ٦م ذًمؽ وقمالىم٦م اجلٜملم ذم اًمروح شمٜمٗمخ ُمتك

 527 ------------------------------ اًمقٓدة شمٕمن قمٜمد اًمٓمٗمؾ رأس ىمٓمع طمٙمؿ

 527 ---------------------------------------- ِمقهاعم اعمقًمقد ىمتؾ طمٙمؿ

 528 ----------------------------- احلٛمؾ ُمـ اعمرأة صح٦م قمغم ظمقوًم٤م اًمٕمزل طمٙمؿ

اًمراسمع؟ اًمِمٝمر ىمٌؾ اجلٜملم شمً٘مط ومٝمؾ ُمِمقًه٤م، ي٠ميت اجلٜملم هذا ووٕم٧م ويمٚمام ضمٜمٞمٜم٤ًم، سمٓمٜمٝم٤م ذم حتٛمؾ اُمرأة

 ------------------------------------------------------ 511 

 511 ------------------------- اًمٚمقًم٥م قمٛمٚمٞم٦م وقمٛمؾ احلٛمؾ ُمٜمع أدوي٦م شمٕم٤مـمل طمٙمؿ

 515 ------------------------------------------- ًمٚمٛمرأة اًمرضمؾ شمقًمٞمد

اًميورة؟ سم٤مب ُمـ رضمؾ ـمٌٞم٥م يقًمده٤م أن جيقز ومٝمؾ ـمٌٞم٦ٌم ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمديٜم٦م ذم احل٤مُمؾ اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا

 ------------------------------------------------------ 517 

 518 ------------------------------- رضمؾ يقًمده٤م أن احل٤مُمؾ ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 533 ---------------------------------------------- إن٤مسمٞم٥م أـمٗم٤مل

 535 ----------------------------------------- إن٤مسمٞم٥م أـمٗم٤مل طمٙمؿ

 537 --------------------------------------------- إن٤مسمٞم٥م أـمٗم٤مل

 542 ---------------------------------------- اجلٜملم ضمٜمس قمغم اًمٙمِمػ

 543 ------------------------------------ اجلٜملم ضمٜمس قمغم اًمٙمِمػ طمٙمؿ

 549 ---------------------------------------------- واًمّم٤مئؿ اًمٓم٥م

 552 -------------------------------------- اًمّم٤مئؿ؟ شمٗمٓمر هؾ اًمٌٜم٩م إسمرة

 551 ------------------------------------ ؟اعمٗمٓمرات ُمـ اًمٓمٌٞم٦م احل٘مـ هؾ
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 553 -------------- يٗمٓمر؟ ـمٌٞم٦م ومحقص٤مت ٕهمراض اإلٟم٤ًمن ضمقف إمم ُمٜمٔم٤مر إدظم٤مل هؾ

 555 ---------------------------------- اًمٓم٥م دراؾم٦م ذم اعمقضمقدة اعمخ٤مًمٗم٤مت

 557 ------------------------- اًمٓم٥م ًمدراؾم٦م اًمقٓدة أثٜم٤مء اعمرأة ًمٕمقرة اًمٜمٔمر طمٙمؿ

 557 -------------------------------- اًمٕم٤مري٦م اجلث٨م قمغم اًمٓم٥م دراؾم٦م طمٙمؿ

 559 -------------------------------------------- اًمتجٛمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت

 562 ---------------------------------------- اًمتجٛمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت طمٙمؿ

 569 ------------------------------------------------- ُمتٗمرىم٤مت

 572 ---------------------------- (اإلٟم٤مء شمٖمٓمٞم٦م أمهٞم٦م) احلدي٨م اًمٓم٥م يٕمرومف مل ُم٤م

 572 ---------------------------------- سم٠مـمراومف اجلراصمٞمؿ حيٛمؾ اًمذسم٤مب هؾ

 574 ---------------------------------------------- اًمزي٧م ومْمؾ

 575 ----------------------------------------- سمحرام اًمتداوي حتريؿ

 575 ------------------- سمزُم٤مٟمف؟ ظم٤مص٦م ط اًمرؾمقل وصٗمٝم٤م اًمتل اًمتداوي ـمرق هؾ

ر  576 ----------------------------------------- سم٤مًمٜم٤مىم٦م اًمدوازم إضا

 577 ---------------------------------- ًمٚمرسمق قمالج اًمْم٥م دم أن صح هؾ

 579 ------------------------------- اًمٙمٝمرسم٤مئل سم٤مًمّمٕمؼ اًمٍمع قمالج طمٙمؿ

 581 -------- اًمًٜم٦م؟ ُمـ هل هؾ اًمٜمٌقي سم٤مًمٓم٥م يًٛمك مم٤م إطم٤مدي٨م ذم وردت اًمتل اًمٓم٥م أُمقر

 583 ------------------------------------- ًمٚمتداوي اًمرضمٚملم صٌغ طمٙمؿ

 583 ---------------------------------- اًم٤ًمق ذم ذه٥م قمٛمقد إدظم٤مل طمٙمؿ

 585 ---------------------- اًمقٓدة؟ ًمتٞمًػم سم٤مًم٘مٓمع اًمقٓدة ىمٌؾ اًمرطمؿ شمقؾمٕم٦م طمٙمؿ

 587 ----------------------------------------- وإطمالم اًمرؤى بيمت٤م

 589 ---------------------------------------------- اًمرؤى شم٠مويؾ

 589 --------------------------------- شم٠مويٚمف؟ ُم٤م اعمٜم٤مم ذم طمٚمٞمؼ اًمٕم٤ممل رؤي٦م

 597 ----------------------------------------------- اًمتٌٜمل يمت٤مب

 599 ----------------- أومٕم٤مٟمًت٤من ذم اعمج٤مهديـ أبٜم٤مء وظم٤مص٦م اًمتٌٜمل ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م

 632 ----------------------------------------------- اًمٚم٘مٓم٦م يمت٤مب

 633 ------------------------------------------------ ُمٙم٦م ًُمَ٘مَٓم٦م

 635 ---------------------------------------------- اعم٤ٌمهٚم٦م يمت٤مب

 637 -------------------------------- اًمدٟمٞمقي٦م؟ إُمقر ذم اعم٤ٌمهٚم٦م شمنمع هؾ

 639 ---------------------------------------------- اعمٕم٤مٟم٘م٦م يمت٤مب

 622 ------------------------------------اًمًٜم٦م ذم صم٤مسمت٦م صٗم٦م ًمٚمٛمٕم٤مٟم٘م٦م هؾ



   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

641 

 623 -------------------------------------------------- اًمقًمد أم

 625 ---------------------------------------- إوٓد أُمٝم٤مت سمٞمع طمٙمؿ

 628 ----------------------------- ٕوٓدا أُمٝم٤مت سمٞمع ضمقاز ذم طمدي٨م صم٧ٌم هؾ

 612 ----------------------------------------------- اًمؽمسمٞم٦م يمت٤مب

 613 ------------------------- رسمقناعم يامرؾمف اًمذي اًمٌدين اًمٕم٘م٤مب ذم اًمنمع طمٙمؿ

 614 --- اًمٓمالب ًمٞم١مدب اًمٕمٚمؿ قمالُم٤مت ٟم٦ًٌم ُمـ أيمثر إظمالق قمالُم٤مت ٟم٦ًٌم جيٕمؾ أن ًمألؾمت٤مذ هؾ

 615 ------------------------------------------------ اًمٕمتؼ يمت٤مب

 617 -------------------------------------------- اًمٕمٌٞمد قمتؼ ومْمؾ

 619 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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